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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 l’habitatge amb perspectiva juvenil
250-00914/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 47799 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, comunica a 

la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la proposta de resolució 
(tram. 250-00914/12) presentada el 25.07.2019 i amb número de registre 43863.

On hi diu: 
«1. Reforçar i millorar la coordinació entre l’Agència catalana d’habitatge, el 

Departament de Joventut de la Generalitat i les Oficines Joves d’arreu del territori.»

Hi ha de dir: 
«1. Reforçar i millorar la coordinació entre l’Agència de l’Habitatge de Catalu-

nya, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat i les Ofi-
cines Joves d’arreu del territori.»

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

Proposta de resolució sobre el millorament dels protocols d’actuació 
davant els atacs d’ossos
250-00993/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la mejora de 
los protocolos de actuación frente a los ataques de los osos, para que sea sustanciada 
ante la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Durante este mes de septiembre de 2019, el oso Cachou ha atacado y dado muer-

te a seis equinos.
El Departamento de Medio Ambiente y Sostenibilidad del Govern estableció el 

año pasado, a raíz de los incesantes ataques del oso Goiat, unos protocolos de actua-
ción frente a estos osos, concretamente para los que muestren un comportamiento 
anómalo y depredador.

A principios de septiembre, el Departament activó la segunda fase del citado 
protocolo, consistente en un refuerzo de las medidas aversivas para intentar revertir 
el comportamiento del oso Cachou.

En la actualidad, la protección de la ganadería ovina se desarrolla mediante la 
concentración de rebaños. Este sistema ha acabado con los usos tradicionales de ga-
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nadería extensiva del ovino y ha supuesto una merma en las labores medioambienta-
les de limpieza de los montes que lo desarrollaban. Este sistema de concentración de 
rebaños no es posible de aplicar a la ganadería caballar por su propia idiosincrasia y 
por lo tanto queda expuesta a los ataques que puedan realizar los osos.

En un escenario como el actual de crecimiento progresivo de la población de 
osos, estos episodios de ataques al ganado seguirán repitiéndose cada vez con ma-
yor frecuencia.

La efectividad de los protocolos establecidos por la Generalitat, están siendo cues-
tionados por los propios técnicos, ya que no resuelve los problemas de los ganaderos, 
ni minoran la alarma social entre la población. Estos protocolos de lenta actuación 
probablemente tienen como objetivo ganar tiempo en espera a la llegada del invierno 
y, por ende, al inicio de la hibernación de los osos; posponiendo así una situación que 
cada nueva primavera volverá a darse cada vez con mayor frecuencia y de forma más 
intensa en las montañas.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Revisar, actualizar y optimizar los protocolos establecidos por el Departamen-

to para mejorar el tiempo de respuesta y la aplicación efectiva de los mismos.
2. Aplicar la fase tres del protocolo de actuación relativa a la retirada del ejem-

plar problemático de manera diligente, frente la constatación de comportamientos 
excesivamente lesivos de dichos ejemplares.

Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la protecció de persones i animals en 
terrenys amb pous
250-00994/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la pro-
tección de personas y animales frente a los pozos, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La actual tendencia de despoblación de las zonas rurales hacia las áreas metro-

politanas ante las dificultades y limitaciones de establecer un proyecto de vida su-
ficiente, están provocando el abandono de los pueblos y las tierras que los rodean. 
A ello se añade que las actuales tecnologías agrícolas están permitiendo mayores 
rendimientos y por lo tanto una menor utilización de suelo para la obtención de los 
mismos resultados.

El agua es imprescindible para todo tipo de actividades humanas, animales y ve-
getales. Desde tiempo inmemorial, se han excavado pozos de los que extraer agua 
para posibilitar los cultivos y el suministro tanto para animales como para personas. 
Hubo un tiempo que tener un pozo era una riqueza que posibilitaba la vida, pero en 
la actualidad, con el abandono de las tierras y por ende de los pozos, se están con-
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virtiendo los pozos abandonados en un peligro para personas y fauna que transitan 
una naturaleza.

La construcción de un pozo está sujeta de acuerdo con la legislación actual a una 
serie de obligaciones genéricas al concesionario destinadas a que se mantengan las 
infraestructuras de captación del agua en buen estado y asimismo al otorgamiento 
concesional de aprovechamientos hídricos y a las correspondientes medidas de se-
guridad. En la actualidad el problema principal no reside en los pozos legales, sino 
en los ilegales, o en los que algún día fueron legales pero se han abandonado. Estos 
pozos que se dejan de explotar generan un problema de seguridad tanto para los ani-
males como para las personas.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Actualizar el inventario de pozos legalizados y se inste a los propietarios a lle-

var a cabo actuaciones oportunas para aplicar las medidas de seguridad obligatorias 
ya establecidas por la Agencia Catalana de l’Aigua (ACA).

2. Geolocalizar las ubicaciones de los pozos legales y establecer una inspección 
periódica por parte de los Agentes Rurales que garantice el cumplimiento de las me-
didas de seguridad obligatorias.

3. Establecer un programa de inspección de fincas abandonadas, que de forma 
presencial o mediante drones, detecten los pozos abandonados y consiguientemente 
se notifique a los propietarios de esas fincas sobre la obligatoriedad de adoptar las 
medidas necesarias de seguridad para el del mantenimiento o su clausura en su caso 
por parte de la Administración.

Palacio del Parlamento, 26 de septiembre de 2019.
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’increment de l’horari curricular 
d’educació física en l’educació primària i l’educació secundària
250-00995/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Sonia Sierra 

Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propues-
ta de resolución sobre el incremento del horario curricular de Educación Física en 
primaria y secundaria, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Educació, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El mes de marzo de 2018, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos se llevó 

a la Comisión de Educación una Propuesta de Resolución (NT 250-00025/12) en la 
que se instaba al Gobierno a establecer las medidas necesarias para incrementar de 
2 a 3 horas la asignatura de Educación Física en el currículo educativo de prima-
ria y secundaria, con el objetivo de que se convierta en una medida correctora de 
la tendencia social al sedentarismo y las perniciosas derivadas tanto sociales como 
sanitarias que conlleva.

La citada propuesta fue rechazada con los votos de los grupos Socialistes - Units 
per Avançar, Junts per Catalunya y Republicà.
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Nuevos informes de la Gasol Foundation y de la Organización Mundial de la 
Salud (OMS) se suman a los muchos ya existentes, ahondando en la necesidad de 
implementar la «tercera hora» que en su momento ya propuso este grupo parlamen-
tario, hasta el extremo que el propio PSOE ha incluido esta medida en su documento 
«370 medidas para construir un gobierno progresista».

En el escenario actual de tendencia al sedentarismo y sus derivadas socio-sani-
tarias no parece aconsejable dejar al criterio de cada centro, ni a las posibilidades 
económicas de los padres, el hecho que los niños incrementen su actividad física 
por vía extraescolar. Supondría un freno más en el ascensor social, alimentado en la 
desigualdad de oportunidades.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1) Implementar en los currículos educativos de primaria y secundaria una tercera 

hora de Educación Física.
2) Programar los recursos logísticos y humanos necesarios para este objetivo, 

con su correspondiente consignación presupuestaria.

Palacio del Parlamento, 30 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Sonia Sierra Infante, 

diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’aplicació de polítiques actives de 
prevenció de riscos contra la contaminació atmosfèrica
250-00996/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47817 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la aplicación 
de políticas activas de prevención de riesgos contra la contaminación atmosférica, 
para que sea sustanciada ante la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
La contaminación atmosférica incrementa los problemas de salud y es una de las 

causas de aproximadamente 7.000 muertes en todo el país. En ciudades como Bar-
celona o Tarragona la situación es especialmente crítica ya que es donde se realizan 
más de 1.000.000 de desplazamientos diarios.

El proyecto CleanAir@School de la Agencia Europea de Medioambiente que en 
España coordina el Ministerio para la Transición Ecológica, ha elegido la ciudad de 
Girona para participar en él instalando 20 medidores de dióxido de nitrógeno (NO2) 
en 9 centros escolares para medir la calidad del aire que respiran los más vulnera-
bles a la contaminación atmosférica.

Dicho proyecto es un ejemplo de cómo la Administración debe implicarse en 
la salud de los más vulnerables mediante políticas activas de prevención de riesgos 
contra la contaminación atmosférica.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Instalar medidores de dióxido de nitrógeno (NO2) en zonas escolares de ciu-

dades de más de 75.000 habitantes.
2. Crear un mapa virtual e interactivo de calidad del aire en Cataluña que pueda 

ser consultado vía online por los ciudadanos a través de Web o App.
3. Colaborar con los municipios con mayor afectación de contaminación atmos-

férica para aplicar dichas medidas.

Palacio del Parlamento, 1 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la gestió del Palau d’Esports de l’Anella 
Mediterrània, de Tarragona
250-00997/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47819 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado, Francisco Ja-

vier Domínguez Serrano, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre la gestión del Palau d’Esports de la Anella 
en Tarragona, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguien-
te texto: 

Exposición de motivos
En julio de 2018, finalizaron los Juegos del Mediterráneo de Tarragona y la ciu-

dad todavía no cuenta con un plan de gestión de la gran obra del acontecimiento 
deportivo, la Anilla Mediterránea. La gran aportación del Gobierno de la Generali-
tat a los Juegos del Mediterráneo fue la construcción de la joya de las instalaciones 
que tuvo un coste de 18 millones de euros, el Palau d’Esports, que dispone de una 
capacidad de 5.000 espectadores.

Pero a pesar de que se tenía que ceder al ayuntamiento de Tarragona una vez fi-
nalizada la construcción, en la actualidad la instalación continúa siendo propiedad 
de la Generalitat. La Anilla Mediterránea se encuentra cerrada y carente de equi-
pamientos interiores, y consecuentemente imposibilita su utilización para la prác-
tica de actividades deportivas u organización de eventos. El recinto no cuenta con 
la climatización, el suministro eléctrico, el servicio de limpieza y por ende con el 
personal imperativamente necesario para hacerse cargo del mantenimiento; siendo 
el único servicio que tiene contratado la Generalitat la vigilancia del recinto. Esta 
situación supone una lamentable falta de retorno de la inversión realizada tanto en 
la vertiente social como en la económica y deportiva.

Desde la Generalitat de Cataluña se asegura que ha habido problemas técnicos 
y burocráticos y por ello se ha complicado el trámite, pero añaden que tienen sobre 
la mesa un convenio de cesión por el plazo de un año para que el Consistorio pueda 
hacerse cargo del equipamiento mientras se concreta el traspaso, de la misma ma-
nera que ya se realizó un convenio temporal para los Juegos y otras cesiones pun-
tuales de una o dos semanas para competiciones organizadas por el Ayuntamiento 
de Tarragona.

A pesar de todo, desde la Generalitat se presentan dos opciones en lo referente a 
la tipología de la cesión. Por una parte, está la posibilidad de cesión de propiedad y 
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por otra la cesión de uso por el máximo que marca la ley de 70 años, siempre con el 
objetivo final de que el pabellón sea gestionado íntegramente por el Ayuntamiento.

Según la Generalitat, el Ayuntamiento de Tarragona solo tendría que asumir, 
además del mantenimiento, la compra del material deportivo necesario para algu-
nas competiciones, aunque faltaría concretar quién tiene que hacerse cargo de cubrir 
con el pavimento adecuado, la totalidad de la superficie útil de pista y de aportar el 
material específico para otros deportes distintos al balonmano.

Mientras tanto esta instalación está sin el uso para el que fue concebida y la falta 
de actividad está impidiendo la utilización y el retorno socio-económico de la inver-
sión realizada y está suponiendo la pérdida de oportunidades como recientemente 
la celebración del mundial de fútbol sala.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Retomar las negociaciones con el Ayuntamiento de Tarragona sobre la cesión 

del pabellón del Palau d’Esports de l’Anella Mediterrània.
2. Determinar qué tipo de cesión, de propiedad o de uso, es más beneficioso para 

la ciudadanía de Tarragona.
3. Finalizar las obras de pavimentación de la pista del pabellón para entregar el 

equipamiento en plenas condiciones de uso.
4. Agilizar toda la tramitación de la cesión y la redacción de los convenios co-

rrespondientes para minimizar el tiempo que esta instalación está en desuso y evitar 
la pérdida de oportunidades en la captación de eventos deportivos que beneficiarían 
a la ciudadanía.

5. Que en futuras construcciones de infraestructuras e instalaciones que realice 
la Generalitat, destinadas a la organización temporal de grandes eventos, se esta-
blezca de manera previa la participación de las diferentes Administraciones Públi-
cas y el destino posterior que permita la inserción socio-económica de la nueva ins-
talación de manera óptima.

Palacio del Parlamento, 18 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, diputados, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’execució de les obres compromeses en 
els sectors del canal Segarra-Garrigues
250-00998/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 47820 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la ejecución 
de las obras comprometidas en los sectores del canal Segarra-Garrigues, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El canal Segarra-Garrigues es probablemente la obra hidráulica más ambiciosa 

realizada durante el último siglo. El Gobierno de España construyó el canal troncal 
que enlaza la presa de Rialb con el embalse de l’Albagés que en este momento se 
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encuentra casi finalizada y en fase de pruebas de carga y del correspondiente estu-
dio de seguridad. Para distribuir correctamente el agua, se sigue construyendo la 
red necesaria formada por captaciones, tuberías de conexión, balsas, estaciones de 
filtraje y bombeo, redes de distribución, hidrantes de riego y elementos de telecon-
trol y automatización.

En el inicio del proyecto se estableció que la Generalitat de Catalunya se haría 
cargo de la construcción de la Red Secundaria, extremo que se va desarrollando, 
pero a la luz de las hectáreas ya en regadío se añade el problema que supone el in-
cremento desorbitado de los costes para la terminación de la obra respecto el pre-
supuesto inicial.

Inicialmente la Generalitat estableció un porcentaje mínimo de adhesión por 
sectores del 70% de los propietarios para realizar las obras. Este sistema histórica-
mente no se había utilizado nunca, ya que la práctica habitual era posibilitar el rie-
go, provocando un efecto llamada y así los propietarios se iban adhiriendo gradual-
mente. La tendencia de la agricultura del siglo xxi es hacia las producciones bajo 
demanda de empresas manufactureras de proximidad que dan valor añadido a los 
cultivos, y para ello es necesario garantizar las cosechas.

Ante la manifiesta incapacidad por parte del Gobierno de la Generalitat de 
Cataluña y conscientes de estas problemáticas respecto a la amortización de la 
infraestructura y la sostenibilidad del sector vía acceso al agua, desde el Grupo 
Parlamentario de Ciutadans durante la XI legislatura, solicitamos que se redujera 
el porcentaje de adhesión al riego del 70% al 50%, quedando así finalmente apro-
bado por el Parlament en un 60% de propietarios adheridos.

En la actualidad, el sector 9.1 (les Borges Blanques), sector 10-11-14 (l’Albagés, 
el Soleràs i el Cogul), el sector 13 (Aitona, Seròs i Llardecans) y el sector 15 (Cervià 
de les Garrigues) que tienen una superficie de 1.700 hectáreas, continúan sin acceso 
al agua a pesar de cumplir el requisito establecido consistente en que más del 60% 
de propietarios están adheridos, ello debido a que la Generalitat tiene totalmente 
paralizadas las obras desde hace más de un año. Por ello resultan truncadas las ex-
pectativas del sector y las previsiones de los agricultores y empresas de elaborados.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
Destinar los recursos necesarios para desarrollar los sectores 9.1 (les Borges 

Blanques), sector 10-11-14 (l’Albagés, el Soleràs i el Cogul), el sector 13 (Aitona, 
Seròs i Llardecans) y el sector 15 (Cervià de les Garrigues) que tienen una superficie 
de 1.700 hectáreas y que continúan sin acceso al agua a pesar de cumplir el requisito 
establecido consistente en que más del 60% de propietarios se encuentren adheridos, 
para que se posibilite la ejecución de las obras en ausencia de presupuestos.

Palacio del Parlamento, 19 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, Francisco Javier Do-

mínguez Serrano, diputados, GP Cs
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Proposta de resolució sobre les afectacions mediambientals de 
l’empresa paperera Sarrià, SL, de Sarrià de Ter
250-00999/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 47922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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

Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució en suport a l’Ajuntament de Sarrià de Ter i les 
afectacions mediambientals de l’empresa paperera de Sarrià SL del Grup Hinojosa, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’article 46 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix que els poders públics 

han de vetllar per la protecció del medi ambient per mitjà de polítiques públiques ba-
sades en el desenvolupament sostenible i la solidaritat intergeneracional. Afegeix que 
les polítiques ambientals s’han de dirigir especialment a reduir les diferents formes 
de contaminació, fixar estàndards i nivells mínims de protecció, articular mesures 
correctives de l’impacte ambiental, utilitzar racionalment els recursos naturals, pre-
venir i controlar l’erosió i les activitats que alteren el règim atmosfèric i climàtic, i 
respectar els principis de preservació del medi.

D’acord amb aquests preceptes, l’article 144.1 de l’Estatut d’autonomia de Cata-
lunya estableix que corresponen a la Generalitat la competència compartida en ma-
tèria de medi ambient i la competència per a dictar normes addicionals de protecció. 
S’hi afegeix que aquesta competència inclou, entre d’altres, la prevenció, la restaura-
ció i la reparació de danys al medi ambient, la regulació de l’ambient atmosfèric i de 
les diverses formes de contaminació i l’establiment d’altres instruments de control 
de la contaminació.

Com diu l’article 2, Títol I de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i 
control ambiental de les activitats, les finalitats d’aquesta llei són: 

a) Assolir un nivell alt de protecció de les persones i del medi ambient en conjunt, 
per a garantir-ne la qualitat de vida, mitjançant els instruments necessaris que per-
metin prevenir, minimitzar, corregir i controlar la contaminació i fer un ús eficient 
dels recursos i de les matèries primeres.

b) Afavorir un desenvolupament sostenible mitjançant un sistema d’intervenció 
administrativa ambiental que harmonitzi el desenvolupament econòmic i social amb 
la protecció del medi ambient.

c) Contribuir a fer efectius els criteris d’eficiència i servei a la ciutadania en la 
instrucció dels procediments administratius, i garantir la col·laboració i la coordi-
nació de les administracions públiques que hi han d’intervenir.

La Comissió Europea va establir les conclusions de les millores tècniques dispo-
nibles en el cas del paper i el cartró que la Generalitat ha d’exigir a les empreses que 
produeixen un impacte sobre el medi i s’ha de donar compliment als requeriments 
de les inspeccions de l’administració i les notificacions al titular.

El punt 4 de l’article 8 de la citada llei, fa referència a que en el cas que el fun-
cionament d’una activitat de l’annex I tingui afeccions ambientals significatives en 
matèries de competència municipal, els ajuntaments i el Departament competent 
en matèria de medi ambient han d’establir, quan sigui procedent, formes de coordi-
nació i col·laboració en les actuacions que portin a terme, demandant col·laboració, 
també, al Departament quan en el cas que el funcionament d’una activitat, com és la 
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paperera de Sarrià, tingui afectacions ambientals significatives sobre més d’un mu-
nicipi (Sarrià de Ter, Girona, Sant Julià).

Des de fa tres anys que les poblacions esmentades venen patint els efectes de les 
emissions ambientals en forma de sorolls, pudors i contaminació atmosfèrica, amb 
especial incidència en el tema d’olors molestes (pudors), produint un rebuig genera-
litzat per part de la població, afectacions sobre la salut i al dret a la intimitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Obligar a la paperera de Sarrià SL del grup Hinojosa a solucionar definitivament 

el tema de la pudor, a més d’altres perjudicis, per la seva afectació a la salut i a la con-
vivència ciutadana, de manera immediata a l’aprovació d’aquesta resolució.

2. Donar el suport tècnic necessari a l’Ajuntament de Sarrià de Ter per poder 
aplicar l’ordenança municipal d’olors aprovada el 18 d’octubre de 2018.

3. Assegurar el compliment adequat de les condicions fixades en l’autorització 
ambiental integrada i adoptar les mesures de correcció/prevenció per evitar l’afecta-
ció a les persones i el medi ambient.

4. Obligar a la paperera de Sarrià SL a utilitzar les Millors tècniques disponibles 
(MTD) i que aquestes s’incorporin a l’autorització ambiental i avaluar-ne l’efectivitat 
mediambiental per no afectar la població.

5. Establir un conveni de col·laboració entre l’Agència de Salut Pública i l’ajun-
tament de Sarrià de Ter perquè es puguin realitzar les proves, les investigacions, la 
presa de mostres, els exàmens o els controls físics, documentals i d’identitat neces-
saris per a comprovar el compliment de les disposicions vigents en matèria de salut 
pública.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Rafel Bruguera 

Batalla, diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic del litoral de 
les comarques gironines
250-01000/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 48081 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

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

Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, 
d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre el Pla Director urbanístic del litoral de les 
Comarques Gironines, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Terri-
tori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les comarques gironines disposen d’un enorme i ric patrimoni natural, però que 

cal preservar i protegir tant des del punt de vista mediambiental i de sostenibilitat 
com des del punt de vista de la generació de riquesa.

El turisme, altrament, és un dels sectors econòmics més dinàmics i importants 
de les comarques gironines. Però cal que aquest creixement sigui sostenible i com-
patible amb la protecció del territori.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Procedir a l’aprovació inicial, abans del 31 de desembre de 2019, del Pla Direc-

tor urbanístic del litoral de les Comarques Gironines, complint, d’aquesta manera, 
els compromisos adquirits.

2. Complir els diferents anuncis sobre la limitació per a terrenys no urbans i ur-
bans per tal de garantir la protecció segons criteris ambientals i paisatgístics.

3. Actualitzar i racionalitzar els planejaments urbanístics amb la voluntat de pro-
tegir i preservar l’entorn natural i el medi ambient.

4. Executar el conjunt de camins de ronda de la Costa Brava per mitjà de garantir 
la titularitat pública dels terrenys on hi ha projectats i dissenyats els camins de ronda 
encara no executats i d’executar-los conjuntament amb els municipis allà on el ter-
reny sigui públic o s’aconsegueixi per mitjà d’expropiació aquesta titularitat pública.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Rafel Bruguera 

Batalla diputats, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre el Conservatori de Música Isaac Albéniz, 
de Girona
250-01001/12

PRESENTACIÓ: GP PSC-UNITS

Reg. 48082 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Par-

lamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el 
Conservatori de Música Isaac Albéniz, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona és l’únic 

centre de les comarques gironines especialitzat en formació musical professional i 
de grau superior.

La precarietat laboral de bona part del seu professorat és inqüestionable, com 
també que la Generalitat de Catalunya ha retallat 1 milió d’euros la seva aportació 
al Conservatori gironí.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Adoptar les mesures per garantir que el Conservatori de Música Isaac Albéniz 

de Girona pugui desenvolupar la seva funció com a institució de formació musical 
amb la màxima qualitat.
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2. Revertir urgentment la decisió de retallar 1 milió d’euros de l’exercici pres-
supostari de 2019 i, d’aquesta manera, poder adequar i millorar les instal·lacions i 
millorar la contractació precària de part del professorat.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, diputat, GP PSC-Units

Proposta de resolució sobre l’envelliment de la població de Manresa
250-01002/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 48381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan Propuesta de resolución de actuaciones ur-
gentes sobre el envejecimiento de la población de Manresa, para que sea sustanciada 
ante la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Uno de los grandes retos de nuestra sociedad a día de hoy es dar respuesta al 

progresivo envejecimiento de la población, lo que obliga a desarrollar políticas para 
ofrecer, entre otros, los servicios adecuados para dar respuesta a las crecientes ne-
cesidades sociales en atención residencial para personas mayores en situación de 
dependencia.

El municipio de Manresa tiene una población de 76.250 habitantes y presenta 
una tasa de población mayor de 65 años del 19,98%, superior a la tasa catalana del 
18,83%, según datos del Idescat. Si tomamos como referencia los datos facilitados al 
Grupo Parlamentario de Ciudadanos por el Departament d’Afers Socials i Famílies, 
en relación a las plazas de residencia y centros de día de personas mayores, con un 
total de 438 plazas, la ratio para el municipio de Manresa es de 2,87 plazas por cada 
100 personas mayores de 65 años, muy por debajo de la mitad de la media catalana, 
fijada en 4,4 según el Informe sobre Envejecimiento en Red del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) de febrero de 2018.

Esta ratio empeora cada año, ya que aumenta la esperanza de vida y el sobreen-
vejecimiento en el municipio y en toda Cataluña. En Cataluña hay 1.400.000 perso-
nas mayores de 65 años, superando el 18% de la población. Según un informe de la 
Fundación Pere Tarrés las previsiones apuntan que en 2030 la población mayor de 
65 años prácticamente llegará al 25%. Si no se invierte en dependencia con urgen-
cia vamos a tener un serio problema para atender a las personas dependientes con 
la dignidad que merecen.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Generalidad: 
1. Aumentar el número de plazas públicas para la tercera edad, centros de día y 

viviendas tuteladas, el número y las cantidades de las Prestaciones Económicas Vin-
culadas (PEV), actualizar las ratios de personal y mejorar de los módulos económi-
cos y garantizar las mejoras laborales de los profesionales del sector.

2. Adecuar la oferta de los diferentes recursos de atención a la dependencia en 
el municipio de Manresa para llegar a la media de Cataluña en el periodo máximo 
de 4 años.
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3. Iniciar las actuaciones necesarias con el Ayuntamiento de Manresa para la 
elaboración de los convenios necesarios en materia de cesión de solares y equipa-
mientos de titularidad municipal para la construcción de nuevas residencias públicas 
o en régimen de concierto.

4. Diseñar un mapa completo de los recursos de atención a la dependencia en 
Manresa, desarrollando un plan para detectar las carencias detectadas en el que se 
calendarice su puesta en funcionamiento y la entrada en vigor en el menor tiempo 
posible.

Palacio del Parlamento, 25 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs

Proposta de resolució de suport als defensors dels drets humans
250-01003/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP, SP CUP-CC

Reg. 48443 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions 

Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem, 
Carles Riera Albert, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior, Relacions Institucio-
nals i Transparència del Subgrup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució en suport de les defensores i 
defensors de Drets Humans, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ac-
ció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2018 s’ha commemorat el setantè aniversari de l’aprovació per l’Assemblea 

General de les Nacions Unides de la Declaració universal dels drets humans i el vin-
tè aniversari de l’aprovació, també per l’Assemblea General, de la Declaració sobre 
el dret i el deure dels individus, els grups i les institucions de promoure i protegir els 
drets humans i les llibertats fonamentals universalment reconeguts, també coneguda 
com a Declaració sobre els defensors i les defensores dels drets humans.

Segons dades dels informes de diverses organitzacions no governamentals, el 
nombre de defensors de drets humans assassinats no ha parat de créixer els darrers 
anys. El 2018 van ésser assassinades més de tres-centes persones només en l’àmbit 
de la defensa de drets, el 75% de les quals a l’Amèrica Llatina.

Els assassinats no són més que la punta de l’iceberg de tot un conjunt d’estra-
tègies de criminalització i assetjament polític, legal, físic, mediàtic o sexual, entre 
d’altres, al que s’enfronten les persones, els col·lectius i les organitzacions a les quals 
pertanyen, representen o defensen.

Per això, una de les aportacions més rellevants de la Declaració sobre els defen-
sors i les defensores dels drets humans és l’establiment, com a obligació interna-
cional, de la necessitat de donar-los suport i protecció en el context de la tasca que 
acompleixen, la qual es torna cada dia que passa més difícil i arriscada.

Tothom té una responsabilitat en la defensa dels drets universals, especialment 
vers la garantia de la vida. En aquest sentit, els defensors i les defensores dels drets 
humans són igualment defensors de la vida i defensors de la humanitat. Aquesta res-
ponsabilitat correspon, en primer lloc, als estats, que han de complir els deures que 
estableix la Declaració sobre els defensors i les defensores dels drets humans.



BOPC 441
17 d’octubre de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 17 

Així mateix, és especialment preocupant la pèrdua de valor del discurs dels drets 
humans en els darrers anys, a favor d’altres principis i interessos (polítics, geoestra-
tègics, econòmics i comercials).

Per tot això el Parlament de Catalunya reafirma el seu compromís amb els drets 
humans individuals i col·lectius tal com han estat recollits pels diversos instruments 
internacionals.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Considera que tothom té una responsabilitat i unes funcions en la protecció i 

el reconeixement dels defensors i defensores, al costat de les organitzacions socials. 
En aquest sentit, fa una crida especial als estats perquè assumeixin llurs responsa-
bilitats en aquesta protecció.

2. Rebutja els processos de criminalització que s’articulen, especialment des 
d’alguns sectors econòmics i polítics, contra la tasca de les defensores i els defensors 
dels drets humans. El Parlament entén que, en la gran majoria dels casos, aquestes 
persones són criminalitzades en tant que formen part de processos col·lectius de de-
fensa de drets, per la qual cosa expressa el seu reconeixement vers aquestes persones 
i vers les comunitats i organitzacions en nom de les quals actuen pacíficament com 
a defensores de la vida.

3. Reconeix el treball fet fins ara per programes de protecció de defensors i de-
fensores dels drets humans de les institucions catalanes, duts a terme en coordinació 
amb les organitzacions socials de l’àmbit de la cooperació, la solidaritat internacio-
nal i els drets humans.

4. Considera que totes les institucions públiques han de treballar, en col·labora-
ció amb les entitats socials, per la millora constant d’aquests instruments de pro-
tecció, prenent com a base les experiències acumulades en el desenvolupament 
d’aquests programes, per tal d’adaptar-los cada vegada més a les demandes i neces-
sitats vitals de les persones protegides, especialment en el cas de les dones defenso-
res, que pateixen vulneracions específiques.

5. Expressa la necessitat que les institucions competents en cada cas activin els 
mecanismes i procediments necessaris perquè les defensores i els defensors puguin 
exercir lliurement tots els drets humans en qualsevol país del món.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
6. Impulsar un centre d’avaluació de l’impacte de les empreses catalanes, tal i 

com queda recollit a les Mocions 359/XI i 78/XII aprovades per unanimitat per al 
ple del Parlament de Catalunya. Aquest centre d’avaluació esdevindrà un mecanis-
me que permetrà que les institucions públiques facin efectiu amb mesures concretes 
el seu compromís amb el respecte dels drets humans i amb les persones i institu-
cions que els defensen i protegeixen.

7. Fer una crida a tots els poders públics perquè adoptin les mesures necessàries 
per a assegurar el compliment efectiu d’aquests drets i llibertats, d’acord amb llur 
compromís amb els drets reconeguts per les Nacions Unides en la Declaració uni-
versal dels drets humans i en la Declaració sobre el dret i el deure dels individus, els 
grups i les institucions de promoure i protegir els drets humans i les llibertats fona-
mentals universalment reconeguts.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, CatECP; Carles Riera Albert, SP CUP-CC, porta-

veus a la CAERIT 
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Proposta de resolució sobre la reforma de la normativa 
d’identificació dels policies en funcions d’ordre públic
250-01004/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 48476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la re-
forma de la normativa de la identificació policial en funcions d’ordre públic, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els últims anys el nombre de manifestacions i de concentracions celebrades 

a Catalunya ha augmentat de forma considerable. Aquest increment exigeix d’una 
major intervenció de les forces de seguretat en funcions d’ordre públic. La tasca 
dels agents policials és fonamental per garantir el dret a la llibertat d’expressió i de 
reunió de les persones al mateix temps que compleixen amb els principis i els estàn-
dards internacionals de drets humans.

Conscients que en el transcurs de les manifestacions es poden produir circums-
tàncies i actituds violentes difícils de gestionar pels operatius policials. Els agents 
policials tenen el poder de l’ús de la força per reaccionar de forma selectiva contra 
les persones que generin violència seguint les normes establertes i sense afectar el 
dret dels manifestants pacífics. En els casos on hi hagi una actuació indeguda per 
part d’algun agent, les autoritats policials i judicials han d’actuar perquè els respon-
sables, en cas que es demostri la seva culpabilitat, rendeixin comptes davant la jus-
tícia. La rendició de comptes dels casos de mala praxi policial és fonamental per 
la confiança de la ciutadania en el servei policial i per garantir el dret a la justícia, 
veritat i reparació de les víctimes.

Una de les salvaguardes per la prevenció i la rendició de comptes dels casos d’ús 
excessiu de la força per part dels agents policials és la correcta identificació. La im-
possibilitat d’identificar els agents que presumptament han comès un ús despropor-
cionat de la força és una de les principals causes d’impunitat. Moltes denúncies con-
tra policies són arxivades perquè no és possible identificar els responsables.

En l’actualitat, la «Instrucció 6/2013, de 14 de març, sobre l’establiment del nú-
mero operatiu policial a l’Àrea de la Brigada Mòbil» estableix que el número d’ope-
ratiu policial (NOP) s’ha de portar a la part posterior superior de les peces visibles 
de l’uniforme dels agents. Malgrat que aquesta normativa està adreçada als agents de 
l’Àrea de la Brigada Mòbil, el punt 1 de la Instrucció estableix que el director gene-
ral de Policia podrà acordar l’aplicació del NOP a altres unitats amb funcions d’ordre 
públic.

En l’últim any, s’han identificat nombrosos casos d’incompliment de la norma-
tiva per part dels membres de la Brigada Mòbil (BRIMO), ja sigui per part d’algun 
agent, de tot el dispositiu o perquè la identificació estava coberta per l’armilla anti-
trauma. També s’han documentat nombrosos casos on agents de les unitats Àrees 
Regionals de Recursos Operatius (ARRO) que participen de forma habitual en ope-
ratius de control de masses no anaven identificats.

A més, l’actual identificació establerta per la Instrucció 6/2013 resulta insuficient 
per assegurar la seva completa visibilitat. El NOP és un codi alfanumèric de 9 dí-
gits, difícil de recordar per la seva extensió i que només és visible des del darrere 
dels agents policials.

En aquest sentit, organismes internacionals com l’OSCE (Organització per la 
Seguretat i Cooperació Europea) han recomanat que tots els uniformes dels agents 
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policials, inclòs el casc, que participen en el control de manifestacions han d’anar 
marcats amb un número de servei per tal de facilitar la identificació individual de 
l’agent en cas que aquest actuí de forma inadequada, o també per motius de benes-
tar, mèdics i de comandament. La correcta identificació dels agents és una garantia 
per a les persones que participen en una manifestació però també per als mateixos 
agents davant possibles denúncies falses o per evitar que per la impossibilitat d’iden-
tificar al responsable, s’investigui a tota la unitat.

La millora en la identificació dels agents policials amb funcions d’ordre públic 
és necessària per contribuir a la prevenció i la rendició de comptes dels casos d’ús 
excessiu de la força. La Policia de Catalunya ha de continuar fent passos per ser més 
transparent i respectuosa amb els drets humans per tal de preservar la confiança de 
la ciutadania.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revisar la normativa d’identificació dels agents policials amb funcions d’ordre 

públic, en el termini de 6 mesos, perquè sigui obligatòria a tots els agents policials 
que desenvolupin aquestes funcions i que s’estableixi una nova tipologia d’identifi-
cació que sigui visible per davant i per darrere, inclòs el casc, des d’una distància de 
seguretat i amb un codi curt, fàcil de recordar.

2. Fins que no s’aprovi una nova regulació, la Direcció General de Policia ha de 
garantir que totes les unitats de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra que 
desenvolupin funcions d’ordre públic compleixin amb la Instrucció 6/2013 i por-
tin sempre visible el número operatiu policial (NOP) a la part posterior superior de 
l’uniforme, independentment d’altres peces de protecció.

Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP

Proposta de resolució sobre l’aturada de la prolongació de 
l’autopista C-32
250-01005/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 48479 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’aturada de la prolongació de l’autopista C-32, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
El projecte de prolongació de l’autopista C-32, l’autopista de la costa, representa 

la destrucció de la darrera zona boscosa dels municipis de Blanes i Lloret de Mar. El 
seu traçat fa malbé una zona de gran interès ecològic. Es tracta d’un paratge natural 
molt sensible que funciona de connector biològic entre massís d’Ardenya - Cadire-
tes i el Corredor del Montnegre. El projecte comporta la destrucció 50 hectàrees de 
massa boscosa (uns 60.000 arbres) perllongant l’actual autopista amb un traçat de 
6,5 km de tres carrils i amb un cost de 71 milions d’euros, pagats per l’empresa pri-
vada, per seguir impulsant un model predador de turisme.
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Un projecte que des del 1994 va acumulant informes contraris però que és molt 
ambicionat per les empreses concessionàries pel que representa de renovació del 
peatge de tota la C-32 del Maresme. Un projecte que comporta encara més massi-
ficació de la Costa Brava i afavoreix l’especulació urbanística del litoral català. So-
bre aquest projecte des de fa anys existeix una oposició ciutadana als pobles afec-
tats, que es va demostrar amb el referèndum que es va organitzar als municipis de 
Blanes i de Lloret, on el 76% de les persones participants van rebutjar el projecte i 
alhora tots els grups municipals de Blanes van rebutjar l’ampliació d’aquesta infra-
estructura.

El juliol de 2017 el TSJC va suspendre l’inici de les obres com a conseqüència 
d’un contenciós presentat per entitats de la plataforma Aturem la C-32 que al·legaven 
que el projecte aprovat el 2016 no es podia emparar en la declaració d’impacte am-
biental feta pel projecte de l’any 2000, donat que hi havia hagut modificacions subs-
tancials. Aquesta aturada de les obres permetia a la Generalitat el replantejament del 
projecte i l’estudi d’alternatives per resoldre el problema de mobilitat a l’estiu a la 
zona de Blanes i Lloret, que és la causa al·legada per l’allargament de la C-32, com 
podrien ser desenvolupar les rondes de Lloret, millorar el transport públic o la mi-
llora de l’actual carretera entre Blanes i Lloret.

Lluny d’estudiar alternatives, a mitjans de març el Departament de Territori i 
Sostenibilitat va tornar a treure a informació pública el mateix projecte del 2016 
amb un nou estudi d’impacte ambiental que, en cap cas, ha tingut en compte l’alter-
nativa. El juliol de 2019 el Tribunal superior de Justícia de Catalunya va dictaminar 
l’aturada immediata de les obres de la C-32 fins a Lloret.

La intorlocutòria recull que la Generalitat va aprovar l’estudi informatiu i el 
d’impacte ambiental del projecte de la C32 sense tenir fets tràmits indispensables 
com els estudis d’inundabilitat.

La suposada millora de l’accés al sud de la Costa Brava i treure el trànsit a les car-
reteres comarcals que durant l’estiu col·lapsa els accessos de Blanes i Lloret, no es pot 
deslligar del boom urbanístic que està patint el litoral de les comarques gironines i és 
sens dubte absolutament contradictori amb la voluntat de preservar aquest territori i 
l’aposta de declarar la Costa Brava com a Reserva Natural de la Biosfera.

Alhora el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha desestimat el recurs del 
Govern de la Generalitat contra la suspensió de les obres de la C-32.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Abandonar i aturar definitivament el projecte d’ampliació de la C-32 atès el 

context d’emergència climàtica.
2. Estudiar altres alternatives basades en la sostenibilitat i l’eficiència per resol-

dre els problemes de mobilitat entre Lloret i Blanes.
3. La construcció del carril bus Blanes-Lloret anunciat des de l’any 2009.
4. Ampliar l’espai PEIN del Massís d’Ardenya Cadiretes per preservar e connec-

tor biològic amb el Corredor del Montnegre.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP



BOPC 441
17 d’octubre de 2019

3.10.25. Propostes de resolució 21 

Proposta de resolució sobre la reparació de la carretera que uneix 
Estac amb la N-260
250-01006/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 48480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, David Cid Colomer, diputat del Grup Par-

lamentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a 
l’arranjament de la carretera que uneix el poble d’Estac (Soriguera, Pallars Sobirà) 
amb la N-260, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Estac és un poble del municipi de Soriguera, a la comarca del Pallars Sobirà, 

amb prop d’una vintena d’habitants i força freqüentada per estadants de segona re-
sidència i turistes i visitants que acudeixen al poble per gaudir del seu patrimoni na-
tural i cultural, com són l’església de Sant Marçal, l’antic estudi o el conjunt de les 
bordes, o els concerts de música de tardor que s’hi celebren.

Des de fa molts anys, els veïns i veïnes d’Estac protesten perquè els 8 km de la 
carretera que uneix el poble amb la N-260, especialment el seu paviment, es troben 
en pèssimes condicions. Cap de les intervencions que s’hi han fet han assolit un re-
sultat, ja no definitiu, ni tan sols efectiu o durador. De fet, ja l’any 2003 la Genera-
litat de Catalunya va destinar una subvenció al municipi per arranjar dita carretera, 
però el resultat no va anar gaire més enllà d’un pedaç. Pocs anys després, el 2008 es 
va anunciar un projecte de rehabilitació integral amb un pressupost de 600.000 €, 
però la crisi el va paralitzar i va quedar només en reparacions puntuals de sotracs i 
tasques de prevenció d’esllavissades de pedra i terra.

S’han fet unes feines d’asfalt que han arranjat només 800 dels 8000 metres que 
té la carretera, esgotant un ajut de 50.000 € rebut des del Departament de Territori 
i Sostenibilitat.

La carretera és de titularitat municipal, tot i que el Consell Comarcal del Pallars 
Sobirà en té competències delegades per manteniment i millora, però una i altra 
institució argumenten la seva manca d’actuació per l’absència de partides, i ni la Di-
putació de Lleida ni el Departament de Territori i Sostenibilitat donen cap resposta 
a la problemàtica, que cada dia esdevé més urgent pel perill que suposa en la mobi-
litat de la ciutadania i per comportar l’aïllament –i, en conseqüència, el progressiu 
despoblament– del poble.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presen-
ta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
Destinar una partida pressupostària suficient per a arranjar de forma íntegra, se-

gura i durable la carretera que comunica el poble d’Estac amb la carretera N-260.

Palau del Parlament, 8 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; David Cid Colomer, diputat, GP CatECP
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Proposta de resolució sobre el garantiment del dret de les dones 
amb discapacitat auditiva a tenir un intèrpret en el moment del part
250-01007/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 48509 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, María del Camino Fernández Riol, diputada, 

Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 167 y 168 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución para garantizar a las mujeres con discapacidad 
auditiva el derecho a un intérprete en el momento del parto aunque no esté planifi-
cado, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Igualtat de les Persones, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según la Ley 17/2010, de 3 de junio, de la lengua de signos catalana, que garan-

tiza el derecho de los ciudadanos a disponer de un intérprete de lengua de signos en 
las diferentes situaciones, en que se pueda ver una persona a la hora de utilizar los 
servicios públicos, y que reciprocamente por parte de los ciudadanos y las ciudada-
nas pueden solicitar los medios necesarios para la efectividad de los derechos que 
les reconoce la ley.

Pero la realidad es que hay situaciones cotidianas en las que no están garantiza-
dos estos derechos, como por ejemplo es el supuesto de las mujeres embarazas con 
discapacidad auditiva en el momento del parto no programado.

La situación que pueden vivir estas mujeres embarazadas es de estrés y falta in-
formación durante el parto no programado convirtiéndose en momentos muy delica-
dos que afectan psicológica como físicamente a las mujeres y a sus recién nacidos.

Sin la actuación de estos intérpretes se producen situaciones en las que existen 
problemas de comunicación con el personal sanitario durante el parto tanto en el 
lenguaje verbal como en el no verbal produciendo una falta de información, que 
puede llegar a dificultar el establecimiento de vínculos necesarios y que podrían 
afectar negativamente a las embarazadas.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantizar la presencia continua de un intérprete de lengua de signos en todos 

los partos que así lo requieran aunque no estén programados, sean de urgencia o con 
intervención quirúrgica como en el caso de una cesárea.

2. Proporcionar la formación específica necesaria a los profesionales de la salud 
que intervienen en los partos para que cuenten con los recursos indispensables para 
atender este tipo de situaciones.

3. Establecer los protocolos necesarios para evitar que se den estas situaciones 
de falta de comunicación en partos no programados a las mujeres con discapacidad 
auditiva.

Palacio del Parlamento, 7 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; María del Camino Fernández Riol, Noemí de 

la Calle Sifré, diputadas, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la rendició de comptes per part de la 
Generalitat
250-01008/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 48555 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la rendició de 
comptes per part de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pú-

blica i bon govern de Catalunya obliga a totes les administracions públiques i, per 
tant, també la Generalitat de Catalunya la qual ha de donar exemple i complir l’es-
mentada llei. Hem observat i verificat la no actualització de diferents memòries dins 
l’apartat de Contractació Pública dependent del Departament de la Vicepresidència 
i d’Economia i Hisenda.

La transparència, el bon govern i el dret d’accés a la informació pública són ins-
truments decisius pe al control social, és a dir, per als ciutadans, a l’Administració 
i a la seva activitat, en benefici d’una major qualitat democràtica; per aquesta raó és 
essencial que sempre es doni compliment als principis i obligacions de transparèn-
cia regulats per la Llei 19/2014.

Hem de tenir en compte que la Llei 19/2014 té la finalitat d’establir un sistema 
de relació entre els ciutadans i l’Administració pública basat en la qualitat d’infor-
mació, transparència i responsabilitat en la gestió pública. No s’ha de perdre mai de 
vista que cal fomentar el coneixement de l’existència dels portals de transparència i 
del dret d’accés a la informació pública.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Publicar a la web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hi-

senda, en la major brevetat possible, la Memòria de la Junta Consultiva de Contrac-
tació Administrativa de l’any 2018.

2) Publicar a la web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hi-
senda, la Memòria del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic de l’any 2017 
i l’any 2018, en la major brevetat possible.

3) Publicar a la web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hi-
senda, en la major brevetat possible, la Memòria de la Direcció General de Contrac-
tació Pública de l’any 2018.

4) Publicar a la web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hi-
senda, en la major brevetat possible, la Memòria de la Comissió Central de Submi-
nistraments dels darrers dos anys.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre el pagament als proveïdors de la 
Generalitat
250-01009/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 48556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, portaveu, Mercè Escofet Sala, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 167 i 168 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el pagament per 
part de la Generalitat als seus proveïdors, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostaria i sostenibili-

tat financera inclou el control del deute comercial i la lluita contra la morositat en el 
sector públic, on s’han fixat uns indicadors comuns per a totes les administracions 
públiques que mesuren el termini de pagament als proveïdors.

Es calculen i publiquen mensualment les dades del període mitjà de pagament 
en compliment del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es desenvolupa 
la metodologia del càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les admi-
nistracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels 
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabi-
litat pressupostaria i sostenibilitat financera.

Segons dades del Ministeri d’Hisenda publicades el 30 de setembre de 2019, 
Catalunya és la tercera comunitat autònoma que més triga a pagar als seus proveï-
dors amb una tardança de 51,74 dies de mitjana. Catalunya només és superada per 
Múrcia i Cantàbria per a satisfer els seus deutes i això la situa per sobre del Període 
Mitjà de Pagament (PMP) de les CCAA que se situa en 39,22 dies.

És a dir, Catalunya se situa a la cua en el compliment dels seus deures i obliga-
cions enfront dels seus proveïdors.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Elaborar un estudi, i presentar en seu parlamentaria en el termini de tres me-

sos, que identifiqui les causes d’aquesta situació estructural de retard en els paga-
ments i redacti un programa calendaritzat per reduir el període mitjà de pagament.

2) Prendre les mesures oportunes per a reduir el període mitjà de pagament als 
proveïdors de la Generalitat i que se situï a menys de 30 dies, tal com fixa la llei, 
abans del final del 2020.

3) Prendre les mesures oportunes perquè les empreses del sector públic no 
superin els 60 dies de pagament als proveïdors, tal com fixa la llei.

Palau del Parlament, 9 d’octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portaveu; Mercè Escofet Sala, diputada, GP Cs
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Proposta de resolució sobre la dotació del parc mòbil de l’àrea 
bàsica policial Selva Litoral amb els vehicles necessaris
250-01010/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 48568 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución relativa a dotar de 
los vehículos necesarios al parque móvil del ABP Selva Litoral de los municipios 
de Blanes, Lloret y Tossa de Mar, para que sea sustanciada ante la Comissió d’In-
terior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado viernes 04.10.2019, el parque móvil del Área Básica Policial (ABP) 

Selva Litoral correspondiente a los municipios de Blanes, Lloret de Mar y Tossa de 
Mar, se encontraba únicamente con un coche mampara en funcionamiento. Tiene 
especial relevancia que esta ABP no estuviera dotada de los vehículos necesarios, ya 
que los municipios de Blanes y Lloret de Mar son el tercer y cuarto municipio con 
mayor volumen de habitantes de la provincia de Girona, más aún teniendo en cuenta 
que el volumen de población se incrementa los fines de semana.

Esta situación dificulta el servicio y genera hondo malestar entre los agentes 
afectados. Asimismo, fuentes contrastadas nos indican que el dispositivo TOGA se 
realiza en furgoneta en vez de realizarse en coche patrulla ya que no hay ninguno 
operativo.

Ante esta situación, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a: 
1. Con carácter de urgencia, llevar a cabo las reparaciones necesarias de los ve-

hículos del parque móvil de la ABP Selva Litoral y que se cumplan asimismo los 
volúmenes de vehículos que deba haber en el parque móvil de acuerdo con la nor-
mativa de aplicación.

2. Realizar una revisión global en Cataluña de todos los parques móviles de las 
ABP del Cuerpo de Mossos d’Esquadra y paliar las insuficiencias que pudiera haber 
en las ABP que se encuentren en situaciones similares a la del ABP Selva Litoral.

Palacio del Parlamento, 10 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs

Proposta de resolució de reprovació del conseller d’Interior per 
l’increment de la violència policial en casos de desnonament
250-01011/12

PRESENTACIÓ: GP CATECP

Reg. 48602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Susanna Segovia Sánchez, portaveu, Marc Parés Franzi, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya en Comú Podem, d’acord amb el que estableixen els articles 
167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de repro-
vació del conseller d’Interior per l’augment de la violència policial en casos de des-
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nonament, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Durant el darrer any hem vist un augment injustificat de la violència policial per 

part del Cos dels Mossos d’Esquadra. En diverses ocasions, la majoria de les quals 
relacionades amb episodis de desnonaments (tant judicials com extrajudicials) la po-
licia ha fet un ús de la força clarament desproporcionat o inadequat. En son alguns 
exemples el desnonament extrajudicial al Poble Sec del passat 15 de gener, el desno-
nament de Manresa del passat 25 de març, l’intent de desnonament extrajudicial al 
bloc Gayarre del passat 29 de maig, l’intent de desnonament a Sants del passat 19 de 
setembre o els episodis viscuts en diversos desnonaments a la ciutat de Barcelona el 
passat 10 d’octubre de 2019, entre d’altres.

En diversos d’aquests episodis hem vist operatius policials desmesurats, càrre-
gues desproporcionades contra les persones que intentaven aturar el desnonament de 
forma pacífica, càrregues antireglamentàries amb agents colpejant per sobre la cin-
tura, actuacions on els agents no portaven el número d’identificació policial (NOP) 
visible, connivència amb empreses privades executores de desnonaments extraju-
dicials o actuacions molt violentes en casos amb famílies vulnerables o en entorns 
amb presència de menors o persones grans, amb afectacions directes sobre aquestes 
persones com a conseqüència de les intervencions policials.

En repetides ocasions, i per part de diferents grups parlamentaris d’aquesta cam-
bra, s’ha reclamat al conseller d’Interior que, com a màxim responsable polític del 
cos dels Mossos d’Esquadra, emprengués mesures per corregir aquestes situacions, 
evitant en tot cas l’ús abusiu de la força per part de la policia de Catalunya i emetent 
instruccions clares sobre com actuar en els desnonaments de famílies vulnerables. 
Algunes d’aquestes reivindicacions queden recollides en la Resolució 485/XII, apro-
vada per aquesta mateixa Comissió d’Interior del Parlament de Catalunya el passat 
3 de juliol de 2019, altres es formularen en les compareixences del director general 
de la Policia del passat 17 de juliol i la compareixença del mateix conseller d’Interior 
del passat 22 de juliol de 2019.

Atès que aquest tipus d’actuacions amb un ús excessiu de la violència policial no 
només no s’han corregit sinó que s’han intensificat en els darrers mesos,

el Grup Parlamentari de Catalunya en Comú Podem presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya reprova el conseller d’Interior per la seva responsabi-

litat en l’augment de la violència policial exercida pel Cos dels Mossos d’Esquadra 
en episodis vinculats al desnonament d’habitatges amb famílies vulnerables.

Palau del Parlament, 11 d’octubre de 2019
Susanna Segovia Sánchez, portaveu; Marc Parés Franzi, diputat, GP CatECP
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3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la 
Sindicatura de Comptes o altres actuacions

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un 
informe de fiscalització sobre Logaritme, Serveis Logístics
253-00007/12

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 48368 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 15.10.2019

Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz, Maialen Fernández Cabezas, diputada, María 

Francisca Valle Fuentes, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo que establece el artículo 190.2 del Reglamento del Parlamento, presentan la pro-
puesta de resolución siguiente para que sea substanciada ante la Comissió de la Sindi-
catura de Comptes.

Exposición de motivos
El último informe de fiscalización elaborado por la Sindicatura de Cuentas so-

bre la empresa Logaritme Serveis Logístics fue el informe de fiscalización 17/2007 
correspondiente al ejercicio 2005.

Desde este informe no consta que la Sindicatura de Cuentas haya fiscalizado la 
gestión de los últimos cinco ejercicios de la entidad, ni al parecer se ha encontrado 
motivación alguna para su control y fiscalización tal y como puede comprobarse en 
el programa anual de actividades previsto para este año donde tampoco está pre-
visto.

El importe que representa la factura de esta empresa por la prestación de servi-
cios al ICS es de gran importancia, pero sin embargo no puede ser verificado ya que 
el ICS no dispone de procedimiento alguno para poder verificar las facturas de los 
servicios prestados por esta empresa.

Ante esta situación es necesario la realización de un informe de fiscalización 
correspondiente a los ejercicios 2014 a 2018 ambos inclusive que incluya entre otros 
aspectos la habitual revisión de las cuentas anuales de esta empresa y la compro-
bación de que Logaritme Serveis Logístics ha desarrollado su actividad de acuerdo 
con la normativa que le es de aplicación.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña encomienda a la Sindicatura de Cuentas que elabore 

un informe de fiscalización de Logaritme Serveis Logístics correspondiente a los 
ejercicios 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.

Palacio del Parlamento, 30 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, María Francisca 

Valle Fuentes, diputadas, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.10.2019 al 28.10.2019).
Finiment del termini: 29.10.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2019.
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la salut mental
302-00146/12

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 48818 / Coneixement: Presidència del Parlament, 16.10.2019

A la Mesa del Parlamento
Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica 

a la Mesa del Parlamento que ha advertido el error siguiente en la tramitación (tram. 
302-00146/12), presentada el 14.10.2019 y con número de registro 48615.

Donde dice: 
«[...] presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el 

model sanitari (tram. 300-00005/12).»

Ha de decir: 
«[...] presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 

la salut mental (tram. 300-00179/12).»

Palacio del Parlamento, 16 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Polítiques Digitals i Administració 
Pública
410-00014/12

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 47829 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb 

el que estableix l’article 48.4 del Reglament del Parlament, comunica els següents 
canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques Digitals i Administració Pública
Alta: Aurora Carbonell i Abella
Baixa: Gemma Espigares Tribó

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut 
Reproductiva
413-00003/12

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES

Reg. 47821 / Coneixement: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialistes i Units per 

Avançar, d’acord amb el que estableix l’article 71.3 del Reglament del Parlament, 
comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats a l’intergrup: 

Intergrup: Intergrup de Població, Desenvolupament i Salut Reproductiva
Alta: Assumpta Escarp Gibert
Baixa: Beatriz Silva Gallardo

Palau del Parlament, 4 d’octubre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu GP PSC-Units
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 269/XII, sobre el desplegament 
efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa a l’atenció a les persones 
transgènere
290-00245/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 48048 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 269/XII, sobre el 
desplegament efectiu de la Llei 11/2014 pel que fa a l’atenció a les persones transgè-
nere (tram. 290-00245/12), us informo del següent: 

El Departament de Salut, va prendre el compromís de reordenar l’atenció a la 
salut de les persones trans basant-se en un model d’atenció despatologitzador, on el 
paper del sistema de salut ha de ser el d’acompanyament a la persona trans, i si s’es-
cau el del seu entorn, en el procés de transició cap a la identitat sentida, amb un en-
focament biopsicosocial i d’arrel comunitari centrat en les necessitats i les expecta-
tives de la persona trans i fonamentat en la seva autonomia i en un procés de decisió 
compartida amb el professional de la salut.

Aquest compromís es va adquirir en resposta a la queixa registrada al Parlament 
de Catalunya per la Plataforma Trans*Forma La Salut per a un nou model d’atenció 
a la salut de les persones trans, al juny de 2016, per la vulneració de drets fonamen-
tals en l’atenció a la salut de les persones trans a Catalunya, on també es reivindica-
va una proposta de model d’atenció a la salut, consensuada pels col·lectius integrants 
de la Plataforma.

Fruit del consens i del treball conjunt entre els professionals implicats, respon-
sables del Departament de Salut i representants de la Plataforma Trans*Forma la 
salut, al novembre de 2017 es va publicar el nou model d’atenció a la salut de les 
persones transgènere. La voluntat d’aquest nou model d’atenció és fer efectiu el des-
plegament de la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, que garanteix els drets de lesbianes, 
gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i l’eradicació de l’homofòbia, 
la bifòbia i la transfòbia, aprovada per unanimitat del Parlament de Catalunya, més 
concretament en relació amb l’atenció a la salut de les persones trans.

L’objectiu del nou model és l’ordenació de la cartera de serveis de l’atenció a la 
salut de les persones trans, en el seu procés de transició en la identitat de gènere sen-
tida, a càrrec del sistema sanitari públic de Catalunya, a partir d’un model consensuat 
d’atenció a les persones trans i d’un protocol clínic marc per a l’atenció de la salut. 
El model, basat en els drets fonamentals, presenta un canvi efectiu amb una orien-
tació despatologitzadora, des d’una òptica integral en l’atenció a la salut, amb visió 
inclusiva i participació de l’àmbit comunitari, i proposa una sèrie d’actuacions, tant 
en l’àmbit de l’atenció primària i comunitària com l’atenció hospitalària, per a l’aten-
ció adequada d’aquelles persones que requereixen una intervenció quirúrgica per la 
reassignació de sexe.

L’ordenació de la cartera de serveis en l’atenció a les persones trans es fonamenta 
en un model d’accés equitatiu i de qualitat a tots els nivells de l’atenció. Amb aques-
ta finalitat, totes les unitats de la xarxa pública que atenguin persones trans en el 
seu procés de transició cap a la identitat sentida, considerades unitats de referència, 
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hauran d’adaptar els respectius protocols a allò que estableix aquest protocol clínic 
marc.

Actualment el Servei Català de la Salut garanteix l’accés de totes les persones 
trans a una cartera de serveis específica a través del Servei Trànsit de l’ASSIR Es-
querra (Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva, ubicat a l’Eixample Esquerra de 
la Regió Sanitària de Barcelona). Si bé actualment aquesta és la unitat de referèn-
cia al territori català per a l’atenció específica de les persones transgènere, el model 
proposa millorar l’accessibilitat atorgant una funció rellevant als equips d’atenció 
primària, i un desplegament territorial de les unitats Trànsit gradual, d’acord amb la 
necessitat de la demanda. Els criteris objectius seran la demanda específica des del 
territori i la disponibilitat de professionals adequadament formats en l’atenció a la 
salut de les persones trans.

La Instrucció 14/2017, que fa efectiva la implantació del Model d’atenció a les 
persones trans en l’àmbit del CatSalut, estableix que, davant d’una demanda d’aten-
ció d’una persona trans, els equips d’atenció primària i salut comunitària són la 
porta d’entrada al sistema públic de salut, qui amb el conjunt de serveis de la xarxa 
d’atenció primària del territori han d’acompanyar l’atenció de les persones trans se-
gons les seves necessitats. Aquests equips estan formats per metges especialistes en 
atenció primària, en pediatria, en endocrinologia i en ginecologia; per infermeres i 
infermers; per especialistes en psicologia clínica i per treballadors socials. S’hi pot 
accedir de manera espontània, per derivació del metge o metgessa de capçalera, a 
demanda de la persona trans, o per criteri clínic per a l’assessorament sobre el pro-
cés de transició; arran d’un desig manifestat per la persona d’iniciar el trànsit o bé 
per problemes de salut atribuïbles a aquest procés de transició o al tractament hor-
monal.

En l’atenció hospitalària, cal diferenciar entre les derivacions als hospitals de re-
ferència territorials en transicions d’elevada complexitat mèdica que poden requerir 
els serveis especialitzats (cardiòlegs, neuròlegs, internistes, endocrins...) i les deriva-
cions cap a un dels tres hospitals de referència per a les intervencions quirúrgiques 
incloses a la Instrucció 14/2017. L’accés a aquests centres no està subjecte a cap sec-
torització territorial.

L’any 2016, quan vam endegar la reordenació de l’atenció a la transsexualitat, des 
del Departament de Salut es va incrementar la dotació de professionals, tant de la 
Unitat de Trànsit del CAP Manso −aleshores unitat de referència−, com de la Unitat 
d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic, amb la voluntat de pal·liar els efectes que 
la crisi econòmica havia tingut sobre els serveis de salut pública i recuperar el nivell 
d’activitat quirúrgica anterior al 2011.

Actualment, amb el desplegament del Model d’atenció a la salut de les persones 
trans, hem augmentat el pressupost, duplicant l’assignació econòmica amb el pro-
pòsit d’incrementar el nombre d’operacions realitzades, que han passat de les trenta 
opera cions de canvi de sexe realitzades l’any 2018 a l’Hospital Clínic, a les setan-
ta operacions anuals. Hem ampliat les derivacions hospitalàries, junt amb la Unitat 
d’Identitat de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona, a l’Hospital de Bellvitge i 
també a Can Ruti. A dia d’avui continuem revertim l’efecte de les retallades econò-
miques.

D’acord amb les dades del Servei Trànsit de Barcelona des de l’any 2012 fins a 
febrer de 2019 s’han atès 764 dones trans* majors de 16 anys i 679 homes trans* 
majors de 16 anys.

D’acord amb el Model d’atenció a la salut de les persones trans, hem previst la 
creació d’una comissió de seguiment, on hi participin les persones trans; professio-
nals dels diferents nivells assistencials, societats científiques i col·legis professionals 
i tècnics del Departament de Salut. I incorporarem un conjunt d’indicadors per ava-
luar l’activitat, l’accessibilitat, la qualitat, l’eficiència i la satisfacció de les persones 
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ateses. Tant la comissió de seguiment com els resultats de l’avaluació permetran una 
millora contínua del model d’atenció.

Barcelona, 30 de setembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 292/XII, sobre el garantiment 
del dret a la igualtat i a la no-discriminació de les persones amb 
variacions intersexuals
290-00267/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 48300 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 292/XII, sobre el 
garantiment del dret a la igualtat i a la no-discriminació de les persones amb varia-
cions intersexuals (tram. 290-00267/12), us informo del següent:

El Departament de Salut ha iniciat intervencions en el sistema sanitari públic que 
mostren la caducitat de la concepció binària del sexe i del gènere i la necessitat de 
garantir que l’atenció a la salut sigui respectuosa amb l’autonomia, l’autodetermina-
ció, la dignitat, la intimitat i la integritat de totes les persones, amb independència 
dels trets sexuals, la identitat de gènere, l’orientació sexual o l’expressió de gènere. 
Aquestes intervencions en l’àmbit de la salut incorporen campanyes de visibilització 
social i formació als professionals sanitaris.

Durant la passada legislatura el Departament de Salut va reordenar la cartera de 
serveis de la RHA i va actualitzar-ne el Protocol de l’any 2011, per permetre l’accés 
a les tècniques de RHA a totes les dones, independentment de si tenen o no parella i 
de si la parella és masculina o femenina. En el mateix sentit també es va aprovar el 
Model d’atenció a la salut de les persones trans*, un model d’atenció despatologitza-
dor, on el paper del sistema de salut és el d’acompanyament a la persona, i si s’escau 
el del seu entorn, en el procés de transició cap a la identitat sentida, amb un enfoca-
ment biopsicosocial i d’arrel comunitari centrat en les necessitats i les expectatives 
de la persona trans i fonamentat en la seva autonomia i en un procés de decisió com-
partida amb el professional de la salut. Ambdues iniciatives, que actualment s’estan 
desplegant, ja es fonamenten en una atenció sanitària que té per objecte garantir els 
drets a les persones i evitar qualsevol discriminació en l’accés a la salut, context en 
el qual també caldrà desenvolupar qualsevol iniciativa que tingui per objecte les per-
sones amb variacions intersexuals.

Actualment, el Departament de Salut està treballant en l’actualització del Proto-
col d’atenció al part, puerperi i al nadó, el qual preveu incorporar un apartat especí-
fic destinat a garantir una atenció adequada als infants intersexuals.

La Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes posa en 
evidència que els estereotips socials derivats de la societat heteropatriarcal ha dis-
criminat la dona, i són els mateixos estereotips que, encara més, invisibilitzen i es-
tigmatitzen les persones amb variacions intersexuals, en romandre fora de la norma 
binària en què es conceptualitza el sexe i el gènere.

Per evitar els prejudicis, derivats del desconeixement, es promourà l’elaboració 
de guies, manuals o fulletons per donar a conèixer la realitat d’aquest col·lectiu a la 
societat en el seu conjunt, als professionals de l’àmbit de la salut, als familiars i a 
les pròpies persones amb variacions intersexuals, on es descrigui de manera clara 
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aquestes situacions i s’informi dels drets a la igualtat i a la no-discriminació en la 
seva relació amb el sistema de salut. És per això que en tots aquells documents que 
s’escaigui, s’introduirà informació per conscienciar els professionals sanitaris de la 
connexió no binària del sexe i del gènere.

En aquesta línia, seguir les recomanacions de diferents grups activistes pio-
ners pot ser d’ajut a l’hora de promoure la diversitats dels cossos intersexuals, i que 
aquests no siguin interpretats com cossos inacabats, alterats o equivocats.

Des del Departament de Salut s’ha iniciat el procés per a millorar l’accés a l’aten-
ció especialitzada a les persones intersexuals. Tota persona amb independència dels 
trets sexuals, té dret a rebre l’acompanyament i atenció de la salut des d’una perspec-
tiva biopsicosocial, que inclou atenció mèdica, quirúrgica, psicològica i social, si la 
persona ho sol·licita, amb especial atenció als infants i adolescents amb variacions 
intersexuals i al seu entorn familiar.

En el cas dels nadons és rellevant garantir la integritat corporal. La decisió so-
bre qualsevol tractament que tingui conseqüències irreversibles ha de ser posposada 
fins que la persona que ha ser tractada pugui decidir per ella mateixa, a excepció 
d’aquelles situacions que suposin algun risc per a la salut de la persona amb varia-
ció intersexual.

Aquesta estratègia d’espera és la defensada per les entitats de persones amb va-
riacions intersexuals que proposen deixar créixer el nadó i que sigui la persona que 
decideixi amb quin gènere s’identifica. Les dificultats que aquesta espera pot pro-
duir queda justificat en saber que entre el 8,5% i el 20% d’aquests infants operats 
rebutgen el gènere assignat en néixer.

Per tal de garantir la integritat corporal, l’autonomia i l’autodeterminació de les 
persones amb variacions intersexuals és imprescindible la col·laboració dels profes-
sionals sanitaris, atès que els progenitors han d’inscriure el nadó al registre civil en 
un termini de 72 hores i l’article 170 del Reglament del Registre Civil estableix que 
en la inscripció ha d’aparèixer si és home o dona i el nom.

Mentrestant, per facilitar la tasca dels professionals, l’actual revisió del Proto-
col d’assistència al part i al puerperi i d’atenció al nadó del Departament de Salut 
inclou orientacions per guiar en situacions com aquestes garantint que la integritat 
física del nadó sigui respectada.

En les edats adultes, com en qualsevol altres procediment mèdic i quirúrgic, és 
indispensable el consentiment ple, lliure i informat de la persona, amb informació 
clara i veraç de la irreversibilitat d’alguns dels procediments i de les conseqüències 
sobre la salut, com l’esterilitat, el dolor, la incontinència urinària, la pèrdua de sen-
sibilitat o el patiment.

Barcelona, 7 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Fascicle segon
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Control del compliment de la Resolució 364/XII, sobre la falta de 
professionals mèdics
290-00336/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 48049 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 364/XII, sobre la 
falta de professionals mèdics (tram. 290-00336/12), us informo del següent:

Des del Departament de Salut considerem els professionals de la salut una de les 
nostres prioritats. Conscients de la seva vàlua i de la importància de la seva tasca, 
que fa possible, en el dia a dia, que gaudim d’un sistema sanitari públic qualificat 
per l’excel·lència professional, hem impulsat el Fòrum de Diàleg professional, amb 
el propòsit d’assolir un diagnòstic amb el que poder definir mesures concretes que 
donin resposta a les necessitats del sistema sanitari públic i amb l’objectiu de millo-
rar l’exercici de la seva professió.

En el marc del Fòrum, hem implicat tots els agents del sector, obrint a la seva 
participació un espai actiu de col·laboració on treballar conjuntament i, a través de 
les seves aportacions, obtenir una planificació adequada que doni cobertura a les 
necessitats actuals i futures dels perfils professionals, d’acord amb els nous models 
assistencials. I, conseqüentment, a curt i mitjà termini, poder oferir solucions opera-
tives en polítiques de planificació i d’ordenació professionals que ens permetin sin-
tonitzar necessitats amb els models d’atenció que el sistema sanitari ha d’impulsar 
per donar resposta a les noves necessitats de salut de la població.

A la sessió constitutiva que va tenir lloc ara fa un any, al setembre de 2018 amb 
una reunió plenària, el I Fòrum de Diàleg Professional, es va presentar un diagnòs-
tic inicial del sistema sanitari, elaborat pel Departament, com a punt de partida del 
procés conjunt de definició dels reptes de futur que cal abordar durant l’any de tre-
ball fixat. A partir d’aquesta diagnosis, entre les més de quaranta entitats i organit-
zacions participants del sector, es van identificar les necessitats més rellevants, defi-
nides a través de cent trenta-dos propostes, que es van sintetitzar en cinquanta-cinc 
línies prioritàries, distribuïdes en vuit grans àmbits.

El procés, d’un any de durada, s’ha dividit en dues grans etapes: la diagnosis i 
l’operativització. Durant la primera etapa, s’han celebrat tres jornades de treball. La 
primera, al mes d’octubre, amb l’objectiu de consensuar un diagnòstic de partida 
respecte les professions sanitàries al nostre país, els factors que en modulen la seva 
disponibilitat i els seus principals indicadors. Fruit d’aquest acord, es va elaborar 
una proposta de marc comú per monitorar la situació dels professionals i planifi-
car-ne les necessitats de present i de futur.

Durant la segona jornada de treball, celebrada a finals del mes del novembre, es 
va donar a conèixer el resultat de l’estudi demogràfic de les professions sanitàries de 
Catalunya, que inclou també una previsió de jubilacions. Amb aquest com a referent, 
durant la jornada es va fer una primera immersió en les propostes de línies de treball 
plantejades en el primer plenari. El resultat de l’estudi està publicat a la web del Fòrum 
de Diàleg Professional, «Proposta de marc comú per a l’anàlisi de la demografia pro-
fessionals i dels criteris de planificació».

Un cop completat el procés per obtenir un marc comú de la diagnosi de les 
professions sanitàries, al mes de gener d’aquest any, es va dur a terme la tercera 
jornada de treball, on es van identificar els principals reptes a què han de fer front 
les professions sanitàries, en el marc del sistema sanitari català. Els reptes que es 
van sotmetre a consideració de les entitats participants, constitueixen una síntesi de  
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les 42 propostes de línies de treball debatudes a l’anterior jornada del novembre. 
L’objectiu era arribar a un acord transversal sobre quins s’havien d’abordar i també 
el seu enfocament.

Al març de 2019 va tenir lloc la segona sessió plenària, el II Fòrum de Diàleg 
Professional, una de les fases centrals del projecte i cloenda de la fase de recollida 
d’informació, on es van presentar els 17 reptes, de present i de futur, per abordar les 
necessitats dels professionals a Catalunya. Aquests reptes son:

1. Definir els principals rols que hauran de desenvolupar els professionals. 
Aquests rols han de ser coherents amb les competències pròpies de cada professió, 
amb el treball en equip multidisciplinari, amb les necessitats de la ciutadania, amb 
la cartera de serveis de cada àmbit assistencial i amb els nous models d’atenció.

2. Establir per àmbits assistencials i per a cada una de les professions sanitàries 
i especialitat, si escau, l’objectiu general de dotació de professionals necessaris per 
desenvolupar els rols, segons model i població.

3. Establir les bases de models de gestió i d’organització del treball en els centres 
i equips assistencials, que optimitzin la resolució, millorin l’entorn laboral i la con-
ciliació de la vida laboral, personal i familiar.

4. Millorar les competències TIC dels professionals de la salut, avançar en un ús 
de les TIC que afavoreixi una atenció més personal i en el disseny de serveis d’aten-
ció no presencial.

5. Adequar la planificació i el contingut de la formació de grau de les professions 
sanitàries a la progressió del coneixement cientificotècnic, els rols professionals ne-
cessaris i el treball multidisciplinari que es dona en els centres i equips assistencials.

6. Explicitar als programes de grau, la formació en valors i actituds comuns i 
propis de les professions sanitàries, per garantir un model d’atenció sanitària de qua-
litat a la ciutadania de Catalunya.

7. Adequar en la formació de grau, els criteris d’acreditació, qualitat, infraestruc-
tures docents i les dotacions de professorat, tant en relació amb el nombre, com pel 
que fa al seu perfil assistencial i docent.

8. Prendre mesures per afavorir l’equitat en l’accés a la universitat dels estudiants 
catalans.

9. Definir uns itineraris formatius de formació sanitària especialitzada (FSE) que 
incorporin explícitament la formació en valors i actituds propis de l’exercici de les 
professions sanitàries per garantir un model d’atenció sanitària de qualitat a la ciu-
tadania de Catalunya.

10. Revisar i adequar, si escau, la capacitat formativa de FSE a Catalunya, per 
garantir la cobertura de necessitats de professionals.

11. Augmentar la capacitat d’atracció de centres i unitats docents de Catalunya 
per atraure-hi talent i contribuir a retenir-lo.

12. Establir les principals estratègies per captar i retenir el talent professional, es-
pecialment aquell que s’ha format en el nostre territori, en coherència amb els valors 
socials i professionals i els principis del model sanitari català.

13. Promoure el desenvolupament professional continu (DPC) i que la seva va-
loració i reconeixement contribueixin de manera efectiva a la millora de l’exercici 
professional.

14. Millorar la qualitat de l’ocupació en el sistema sanitari català.
15. Garantir l’equitat territorial en la disponibilitat de professionals i especialis-

tes, preservant els criteris qualitatius de l’assistència.
16. Impulsar les polítiques de planificació i d’ordenació de la professió infermera.
17. Definir una estratègia de planificació i d’impuls de la medicina familiar i co-

munitària.
Informació que vaig donar a conèixer personalment en el si de la Comissió de 

Salut el passat 14 de març, i que vaig voler compartir amb els diputats, un cop cele-
brat el II Fòrum de Diàleg Professional, pel valor de la informació que aportàvem i 
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per l’estadi que havíem assolit respecte la diagnosis professional, on a més vaig tenir 
oportunitat d’exposar detalladament les dades referents a les jubilacions, la previsió 
per als propers quinze anys i la distribució per línia assistencial.

L’inici de la tercera fase, plenament orientada a abordar aquests reptes de futur 
que en matèria de polítiques professionals se’ns estan plantejant, d’acord amb l’ob-
jectiu principal del Fòrum, ha requerit de la creació de disset grups de treball, per 
abordar la transformació del model assistencial actual en relació a les polítiques de 
planificació i d’ordenació de les professions sanitàries. Els grups es dediquen espe-
cíficament a l’àrea assignada −identificada com a necessària en la fase primera del 
Fòrum−, i estan conformats per professionals de perfils diversos: infermers, met-
ges, farmacèutics, fisioterapeutes, treballadors socials, odontòlegs, psicòlegs, òptics-
opto metristes, dietistes i nutricionistes, podòlegs, terapeutes ocupacionals, logope-
des, biòlegs, higienistes i protètics dentals.

En aquests grups aborden aspectes concrets dels rols professionals, dels especia-
listes en l’àmbit de l’atenció primària, les dotacions necessàries d’aquests especialis-
tes d’acord amb la cartera de serveis i els rols professionals i l’adequació de l’oferta 
formativa i de la capacitat docent acreditada per fer front a les necessitats de salut.

Actualment, el Fòrum de Diàleg Professional es troba en la seva fase final. Donat 
que aquesta s’està duent a terme a través dels disset grups de treball, en el marc d’un 
procés participatiu exhaustiu, ampli i rigorós, és necessari disposar de l’informe fi-
nal que presenti cadascun d’aquests per poder abordar les conclusions.

Aquesta etapa del Fòrum de Diàleg Professional, està previst que finalitzi el pro-
per mes d’octubre de 2019, amb la celebració d’una sessió plenària, el III Fòrum 
de Diàleg Professional, on es presentarà el document amb les conclusions d’aquest 
primer any de treball. Aquest contindrà una part inicial descriptiva, realitzada pel 
Fòrum de Diàleg Professional en la seva primera etapa, amb les dades sobre l’estat 
actual de la demografia de les professions sanitàries; les aportacions dels grups de 
treball per redefinir aquests models assistencials −sota la direcció del Comitè Exe-
cutiu, encarregat de coordinar continguts i informació d’interès transversal, així 
com compartir l’evolució de cadascun dels grups−, junt amb les conclusions que 
presentin sobre les mesures a prendre en els respectius àmbits per donar resposta a 
les necessitats de salut; a més d’un capítol monogràfic sobre l’especialitat de pedia-
tria, elaborat per la Direcció General de Professionals de la Salut del Departament 
de Salut.

Barcelona, 26 de setembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

Control del compliment de la Resolució 413/XII, sobre la millora del 
servei de la línia E2 d’autobusos exprés de Lleida
290-00383/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 48141 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 413/XII, sobre la 
millora del servei de la línia E2 d’autobusos exprés de Lleida (tram. 290-00383/12), 
us informo del següent: 

La Direcció General de Transports i Mobilitat i l’ATM de Lleida duen a terme el 
seguiment d’aquest servei de transport i de la resta de serveis que configuren la xar-
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xa de transport públic de viatgers per carretera per tal de garantir que en tot moment 
l’oferta de servei s’ajusta a la demanda.

En el cas concret de la línia e2 no existeixen en aquest moment problemes per 
a l’atenció de la demanda existent amb l’oferta establerta, tenint en compte que en 
el moment que s’ha detectat algun problema de sobreocupació en alguna expedició 
s’han adoptat les mesures adients com es detalla a continuació.

1. Demanda de la línia e2: Alfarràs-Lleida  
(període setembre 2018 - maig 2019)
Es detalla a continuació les dades de viatgers per expedició durant el període se-

tembre 2018 - maig 2019: 

S’observa com les expedicions de major demanda són les que tenen sortida de 
Lleida a les 13:00, 14:00 i 15:00 hores en sentit Alfarràs i de les 9:00 i 10:00 hores 
en sentit Lleida.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

set-18 oct-18 nov-18 des-18 gen-19 febr-19 març-19 abr-19 maig-19
700 27             29             26             21             22             27             29             21             27             
800 23             30             31             31             25             29             30             26             26             
900 15             17             16             15             18             20             18             22             21             

1000 11             12             9              8              10             12             14             13             10             
1100 30             34             37             35             29             31             33             33             31             
1200 37             47             44             38             36             40             46             40             42             
1300 53             61             58             52             48             56             56             53             52             
1400 56             68             60             48             51             59             54             52             52             
1455 -            -            -            -            -            32             31             30             28             
1500 70             100           92             72             75             50             44             42             41             
1600 32             43             42             33             33             35             36             39             35             
1700 27             34             32             30             28             29             29             28             29             
1730 8              7              6              5              4              5              6              6              4              
1800 27             34             35             32             31             29             31             31             28             
1830 30             33             26             24             28             25             24             25             21             
1900 31             42             41             39             35             37             37             34             33             
1930 7              5              5              5              4              4              6              5              5              
2000 29             31             28             27             24             28             30             32             31             
2030 37             33             29             33             33             27             30             33             30             
2100 29             28             23             23             23             24             22             26             26             
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set-18 oct-18 nov-18 des-18 gen-19 febr-19 març-19 abr-19 maig-19
700 46             53             47             39             47             43             43             47             46             
800 40             49             50             40             35             42             40             40             37             
801 42             58             52             45             40             49             50             42             46             
819 26             21             23             22             20             24             29             20             18             
900 46             57             53             48             44             48             51             48             48             
919 26             26             24             26             21             25             26             24             27             

1000 51             60             57             49             43             50             51             50             46             
1100 23             40             34             27             26             28             27             37             23             
1200 25             33             31             27             24             26             24             29             23             
1300 21             26             28             19             22             25             22             22             23             
1400 27             42             37             33             32             35             37             33             37             
1500 41             58             53             46             48             48             49             47             47             
1501 10             8              8              6              4              6              8              7              5              
1519 9              3              5              5              2              0              0              2              0              
1600 53             46             43             48             45             40             42             45             41             
1700 33             35             32             34             28             33             34             37             37             
1800 23             30             25             23             23             28             28             26             25             
1830 5              5              4              4              3              3              5              3              2              
1900 11             13             13             13             10             14             18             16             14             
1930 13             13             9              10             10             10             10             11             10             
2000 8              8              9              11             6              10             10             8              9              
2100 6              7              6              8              5              7              5              7              7              

Al
fa

rrà
s 

- L
le

id
a



BOPC 441
17 d’octubre de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 38

2. Oferta de la línia e2: Alfarràs-Lleida: Reforços
Pel que fa a l’expedició de les 15:00 en sentit Alfarràs, es detalla a continuació 

els reforços entre Lleida i Rosselló realitzats de manera continuada durant el perío-
de setembre-gener i que s’incorpora de manera fixa un nou servei a les 14:55 h amb 
sortida de Lleida a partir del febrer, així com els reforços realitzats entre Rosselló i 
Lleida en l’expedició de les 10:00 del matí.

2.1. Reforços realitzats durant el 2018

Setembre 18 Octubre 18 Novembre 18 Desembre 18 Total 2018

Expedició 15:00 h 
Lleida-Rosselló 10 21 21 14 66

Expedició 10:00 h 
Rosselló-Lleida 2 4 4 2 12

Total 12 25 25 16 78

Igualment, el seguiment de la demanda ha implicat la posada en servei de diver-
sos reforços en algunes expedicions concretes que es detallen a continuació: 

2.2. Reforços realitzats durant el 2019

Gener 19 Febrer 19 Març 19 Abril 19 Maig 19 Total 2019

Expedició 10:00 h 
Alfarràs-Lleida 1 1 1 2 0 4

Expedició 11:00 h 
Alfarràs-Lleida 1 0 0 0 0 1

Expedició 19:30 h 
Ivars-Lleida 1 0 0 0 0 1

Expedició 09:00 h 
Alfarràs-Lleida 0 1 0 0 0 1

Expedició 13:00 h 
Lleida-Alfarràs 0 2 2 2 0 6

Expedició 10:00 h 
Alfarràs-Lleida dl-dv 0 1 0 1 0 2

Total 3 4 3 5 0 15

3. Incidències i accions a la línia e2: Alfarràs - Lleida

3.1. Excés de passatgers de Lleida-Torrefarrera de l’expedició de les 15:00 els dies 
lectius: 

A partir del tercer dia de setembre en què es va produir la incidència es va po-
sar el reforç, que es va convertir en expedició fixa a partir del gener de 2019. Així 
doncs, el cas que es va donar es va resoldre ràpidament. En total es van fer 66 expe-
dicions de reforç fins a la consolidació del servei en calendari escolar amb sortida 
a les 14:55 h.

3.2. Excés de passatgers a Torrefarrera a Lleida a les 07:23.
Es va donar el fet que alguns dies puntuals de les dues primeres setmanes de 

curs, el serveis exprés que passava uns 7 minuts abans a la població de Torrefarrera 
no podien pujar tots els usuaris i s’havien d’esperar al bus convencional, que passava 
uns minuts més tard. La gent es queixava, ja que aquests minuts els van molt bé per 
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transbordar amb busos urbans a Lleida. A partir del gener es van unificar els temps 
de pas entre els dos busos.

3.3. Reforç a Torrefarrera o Rosselló l’expedició amb sortida d’Alfarràs els dissab-
tes a les 10:00 h: 

Alguns dissabtes a les 10:00 h, s’envia un reforç a Torrefarrera/Rosselló amb un 
temps de resolució immediat doncs la cotxera de l’empresa que presta el servei es 
troba entre aquests dos municipis.

D’acord amb l’exposat s’ha donat compliment a la resolució del Parlament i es 
continuarà amb el seguiment d’aquest servei de transport públic, com de la resta de 
serveis, per tal de garantir que es presta en condicions adequades per atendre la mo-
bilitat dels ciutadans afectats.

Barcelona, 10 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 414/XII, sobre la millora del 
trànsit entre Lleida i Montblanc
290-00384/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 48142 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 414/XII, sobre la 
millora del trànsit entre Lleida i Montblanc (tram. 290-00384/12), us informo del 
següent:

D’una banda, s’ha adreçat un escrit al ministre de Foment per tal que es preguin 
en consideració i s’impulsin les mesures adients per fer efectiu el mandat parlamen-
tari. D’altra banda, s’ha instat a la Demarcació de Carreteres de l’Estat a Catalunya 
per tal que procedeixin a l’ampliació del desviament del trànsit pesant en el tram 
situar entre les Borges Blanques i Lleida.

Barcelona, 10 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 416/XII, sobre la millora de la 
freqüència de trens a la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
290-00386/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 48143 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 416/XII, sobre la 
millora de la freqüència de trens a la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya (tram. 290-00386/12), us informo del següent:



BOPC 441
17 d’octubre de 2019

4.50.01. Compliment de resolucions 40

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya va licitar l’any 2017 i contractar l’any 
2018 la compra de 15 nous trens, que arribaran l’any 2021, i que permetran operar 
entre Pl. Catalunya i Sant Cugat amb una freqüència de 2,5 minuts, i de 5 minuts a 
Sabadell i Terrassa.

Barcelona, 10 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 417/XII, sobre l’adopció de 
mesures per a pal·liar la manca de socorristes en platges i piscines 
públiques
290-00387/12

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 48581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Resolució 417/XII del Parlament de Catalunya, sobre l’adopció de mesures per a 
pal·liar la manca de socorristes en platges i piscines públiques (NT 290-00387/12).

Barcelona, 11 d’octubre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera, del Departament de la Presidència (reg. 48581).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 04.12.2019 al 27.12.2019) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
30.12.2019, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 15.10.2019.

Control del compliment de la Resolució 424/XII, sobre el control 
ambiental de les activitats a la zona nord de Girona
290-00394/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 48144 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 424/XII, sobre el 
control ambiental de les activitats a la zona nord de Girona (tram. 290-00394/12), 
us informo del següent: 
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Per una banda, des del passat 29 de juliol hi ha instal·lada la unitat mòbil 3 al cos-
tat de la incineradora (Disseminat de Campdorà, 27) al nord de Girona. Està previst 
retirar-la a finals de setembre-principis d’octubre.

Els paràmetres que es mesuren són els següents: 

– Equips automàtics
Els analitzadors automàtics permeten obtenir mesuraments d’un contaminant en 

temps real. Els contaminants que es determinaran mitjançant equips automàtics són: 
• Diòxid de sofre (SO2)
• Òxids de nitrogen (NO, NO2, NOX)
• Ozó (O3)
• Sulfur d’hidrogen (H2S)
• Monòxid de carboni (CO)
• Fracció PM10 del material particulat
• Compostos orgànics volàtils automàticament (COV)

– Equips manuals
Els equips manuals permeten captar una mostra, que posteriorment ha de ser 

analitzada en un laboratori. Els contaminants que es determinaran mitjançant 
equips manuals són: 

• Fracció PM10 del material particulat
• Metalls pesants de la fracció PM10: arsènic (As), cadmi (Cd), níquel (Ni) i 

plom (Pb)
• Benzo(a)pirè (B(a)p)

– Paràmetres meteorològics
• Velocitat del vent (m/s)
• Humitat relativa (%)
• Precipitació (mm)
• Direcció del vent (º)
• Temperatura (ºC)
• Pressió atmosfèrica (mb)
• Radiació solar (W/m2)

Per altra banda, Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ofe-
reix assistència tècnica per fer campanyes de mesuraments de sorolls a aquells mu-
nicipis que ho sol·liciten.

Així mateix, i com no pot ser d’altra manera, el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat participa i dona suport a les taules que es creen al territori.

Barcelona, 10 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 425/XII, sobre l’aparició de 
partícules de polietilè a la platja de la Pineda, de Vila-seca
290-00395/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 48145 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 425/XII, sobre 
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l’aparició de partícules de polietilè a la platja de la Pineda, de Vila-seca (tram. 290-
00395/12), us informo del següent:

El passat 21 de juny es va adreçar un escrit a la ministra per a la Transició Eco-
lògica per tal que es prenguin en consideració i s’impulsin les mesures adients per 
fer efectiu el mandat parlamentari.

Barcelona, 10 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 426/XII, sobre la resposta a 
les denúncies i queixes amb relació a l’antic abocador del Garraf
290-00396/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 48146 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 426/XII, sobre la 
resposta a les denúncies i queixes amb relació a l’antic abocador del Garraf (tram. 
290-00396/12), us informo del següent:

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) com a entitat amb competències sobre 
els residus que es generen a Catalunya i els que es gestionen en el seu àmbit territo-
rial, col·labora amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), responsable del trac-
tament dels residus municipals en el seu àmbit, en les diferents actuacions de clausu-
ra i restauració de l’abocador de la Vall d’en Joan situat al massís del Garraf.

El dipòsit del Garraf va entrar en servei l’any 1974 i va deixar de rebre residus 
el 31 de desembre de 2006. Des del 2001 s’ha anat executant el segellament i la res-
tauració de diferents zones.

Des de l’ARC es dona resposta a les denúncies i queixes de ciutadans i entitats 
amb relació al seu àmbit d’actuació i participa en les actuacions de restauració i les 
millores necessàries conjuntament amb l’AMB.

Com a exemple d’aquest compromís, el passat 17 de juliol de 2019 el consell de di-
recció de l’ARC va aprovar una proposta de conveni amb l’AMB per aportar 33,4 M€  
per a les obres de clausura pendents. Les tasques pendents al dipòsit es finançaran 
amb 31,8 M€, mentre que 645.836 € es destinaran a l’assistència tècnica dels treballs 
que s’han de dur a terme aquest any 2019. Així mateix, l’ARC dedicarà més d’1 M€ 
a l’estudi hidrogeològic per analitzar les possibles causes d’olors a la surgència de la 
Falconera, a prop del nucli de Garraf.

L’AMB serà l’encarregada de tramitar la contractació dels diferents treballs així 
com d’obtenir els permisos i llicències que siguin necessaris per dur-los a terme.

Barcelona, 10 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 427/XII, sobre el reglament 
dels centres d’acollida d’animals abandonats
290-00397/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 48147 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 427/XII, sobre 
el reglament dels centres d’acollida d’animals abandonats (tram. 290-00397/12), us 
informo del següent:

En l’actualitat, els centres d’acollida d’animals abandonats estan regulats al De-
cret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de pro-
tecció dels animals i al Decret 243/1994, de 13 de setembre, pel qual s’estableixen 
els requisits que han de complir els centres de recollida d’animals de companyia 
abandonats.

D’acord amb el Pla de Govern de la XII Legislatura, el Govern de la Generali-
tat té per objectiu aprovar el desplegament reglamentari parcial del Decret legisla-
tiu 2/2008. Aquest desplegament reglamentari inclou modificació del decret actual 
(Decret 243/1994) que regula els centres d’acollida d’animals abandonats.

En data 28 de desembre de 2016 es va publicar al web del Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat l’anunci de consulta pública prèvia per a l’elaboració del regla-
ment de protecció dels animals. El termini per presentar propostes i suggeriments 
va finalitzar el dia 21 de gener de 2017. En total, es van rebre 363 propostes de 21 
entitats i 11 particulars.

Actualment, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural està 
elaborant l’esborrany del text de la nova normativa, motiu pel qual s’està duent a ter-
me un procés de reunions i consultes amb els centres d’acollida en funcionament. 
També s’han convocat recentment totes les protectores i ens hem emplaçat a seguir 
comentant la proposta de normativa per tal de consensuar-ne el text abans de la seva 
aprovació. Per tal d’avançar més ràpidament en l’aprovació del reglament, la Direc-
ció general ha decidit alliberar un tècnic perquè es dediqui específicament a aquest 
projecte.

Barcelona, 10 d’octubre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 431/XII, relativa a l’Informe 
de fiscalització 28/2018, sobre la producció de programes de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, SA, corresponent al 2016
290-00401/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 47783 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 431/XII, relativa a l’Informe de 
fiscalització 28/2018, sobre la producció de programes de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals, SA, corresponent al 2016 (tram. 290-00401/12), us infor-
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mo, amb el document annex facilitat per la Secretaria de Comunicació del Govern i 
Mitjans de Comunicació, de les actuacions dutes a terme.

Barcelona, 4 d’octubre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avinent el següent:
La Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, a través d’un acord del Consell 

de Govern, ja fa constar al web de Presentació de projectes audiovisuals
(https://www.ccma.cat/presentacio-projectes/produccio-associada/) que:
«Periòdicament, i en funció de les necessitats de programació, s’efectuen con-

vocatòries públiques per a la presentació i selecció de continguts audiovisuals. No 
obstant això, es poden presentar també projectes sense necessitat d’una convocatò-
ria explícita.»

Consta així tant al web com al text de la Norma (últim paràgraf de la pàgina 3), 
que es pot descarregar aquí:

http://statics.ccma.cat/multimedia/pdf/1/0/1562854321801.pdf

D’aquesta manera, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals dona com-
pliment a la resolució.

Pel que fa les recomanacions:

1. Es recomana que les convocatòries per a la selecció de continguts audiovisuals 
es facin amb prou temps i s’estableixi un termini suficient perquè els potencials interes-
sats puguin preparar les seves propostes. D’aquesta forma es permetria l’accés al ma-
jor nombre possible de candidats. També seria convenient que en la Norma i en la pà-
gina web quedés recollida clarament la possibilitat de presentar projectes en qualsevol 
moment encara que no s’hagi fet una convocatòria.

Fet. Queda clarament reflectit a la Norma i a la web, i les convocatòries es fan 
sempre amb el màxim temps possible perquè es puguin fer arribar les convocatòries.

2. CCMA, SA, ha de vetllar perquè es compleixi estrictament la seva Norma regula-
dora del procediment de selecció i contractació de continguts audiovisuals, i revisar-la 
i adaptar-la, si escau, per fer-la més operativa i facilitar-ne la gestió.

Fet. La revisió és constant. De fet, s’ha actualitzat en diverses ocasions, i també 
s’ha actualitzat el model de pressupost desglossat que es pot descarregar a la matei-
xa pàgina.

3. Es recomana que es potenciï la realització d’auditories de produccions i que es 
valori la possibilitat d’incloure l’obligatorietat de presentar liquidacions auditades per 
a determinades produccions.

LA CCMA encarrega auditories per a les produccions i exerceix un control ex-
haustiu de la despesa en tota la producció.

4. La Sindicatura continua recomanant que es potenciï la venda de programes de 
producció pròpia. La recuperació de part del cost dels programes a través de la seva 
venda permetria augmentar la producció i finançar nous projectes sense que s’hagues-
sin d’augmentar les aportacions públiques.

Estem seguint aquesta recomanació. La Corporació Catalana de Mitjans Audio-
visuals potencia les vendes de continguts, especialment en l’àmbit de les pre-vendes 
amb plataformes de distribució, com ara Netflix o Movistar. És una línia de negoci 
que aporta bons resultats i perspectives de creixement.

Antoni Molons i García, secretari
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Control del compliment de la Resolució 445/XII, sobre la Comissió 
Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència 
Masclista
290-00415/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 47784 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 445/XII, sobre la Comissió Na-
cional per a una Intervenció Coordinada contra la Violència Masclista (tram. 290-
00415/12), us informo, amb el document annex facilitat per l’Institut Català de les 
Dones, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 4 d’octubre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, informen del següent:
En relació amb el punt a): La determinació del nombre de reunions plenàries 

de la Comissió Nacional està establerta en el Decret 60/2010, d’11 de maig, de re-
gulació d’aquesta Comissió. Aquest reglament preveu la celebració de dos plena-
ris anuals, mandat que el Govern de la Generalitat compleix des de la constitució 
d’aquesta Comissió. A més també ha funcionat a distància en diferents ocasions.

Pel que fa a l’exercici actual 2019, la Comissió va celebrar el seu primer Ple el 
passat 17 de juliol i està previst que es torni a reunir a finals d’aquest any.

Cal recordar que la Comissió Nacional no és un òrgan de coordinació departa-
mental sinó de coordinació institucional. Per a la coordinació departamental en ma-
tèria de violència masclista, el Govern disposa d’altres instruments destacant-ne: la 
Comissió Interdepartamental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, regulada 
pel Decret 305/2016, de 18 d’octubre, que té per objecte coordinar les actuacions en 
matèria de polítiques d’igualtat de gènere i violència masclista a l’Administració de 
la generalitat, i la seva Comissió Tècnica Interdepartametal de la Igualtat Efectiva 
de Dones i Homes com a interlocutora tècnica de suport tècnic i operatiu, acompa-
nyament i canalització de les polítiques d’igualtat de gènere i violència masclista 
dels departaments de l’Administració; el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de 
gènere del Govern de la Generalitat 2019-2022, aprovat el passat 9 de juliol de 2019 
que inclou a l’Eix 3 les actuacions de prevenció i eradicació de les violències mas-
clistes (II Programa d’intervenció integral contra la violència masclista), i el Grup 
d’Anàlisi dels casos d’homicidi per violència masclista.

Sobre el punt b): el Grup de Treball per a l’Abordatge de a Violència Masclista en 
l’Àmbit Laboral de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada contra la 
Violència Masclista es coordina des de la Direcció General d’Igualtat del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies. D’acord amb la informació de què dispo-
sa l’Institut Català de les Dones, aquest grup té previst reunir-se abans de finalitzar 
aquest exercici 2019.

Laura Martínez Portell, presidenta
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Control del compliment de la Resolució 480/XII, sobre l’ampliació 
dels mossos d’esquadra destinats a Mataró i l’increment dels 
recursos de les àrees bàsiques policials
290-00443/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 47954 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 480/XII, sobre 
l’ampliació dels mossos d’esquadra destinats a Mataró i l’increment dels recursos de 
les àrees bàsiques policials (número de tramitació 290-00443/12), us informo del 
següent:

La dotació actual de Mossos d’Esquadra destinats a l’ABP Mataró és de 141 
efectius. La previsió d’increment d’efectius a aquesta comissaria no es podrà deter-
minar fins a finals d’any, atès que s’estan duent a terme diversos processos i oferi-
ments que, hores d’ara, no permeten fer aquesta anàlisi:

– Presa de possessió de l’assignació de llocs de treball del concurs general, pre-
vista en 5 fases entre principis de setembre i finals d’octubre de 2019.

– Reassignació dels efectius en pràctiques de la darrera promoció, un cop finalit-
zada la temporada d’estiu, per distribuir-los d’acord amb l’activitat ordinària durant 
l’any.

– En procés de resolució d’un oferiment de redistribució territorial del servei 
d’USC.

– Primera fase del Projecte d’integració de sales de comandament, que compor-
ta el trasllat de la Sala Central de Comandament i la integració de la Sala Regional 
de Comandament Central i la Sala Regional de Comandament de Pirineu a la Sala 
CAGTU. Aquesta actuació també comportarà una redistribució d’alguns efectius 
entre els diferents serveis territorials.

– Previsió de diversos oferiments de determinats serveis centrals i d’especialitat, 
que també afectaran la fotografia final dels efectius del territori.

Paral·lelament s’està duent a terme el procés de selecció de 750 places per a l’ac-
cés a l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra, d’acord amb les bases publicades 
al DOGC de 8 de gener de 2019, i que està previst que iniciïn el període de pràcti-
ques el mes de juny de 2020.

L’increment dels recursos materials s’estableix en funció de la distribució d’efec-
tius, motiu pel qual en aquests moments no es pot determinar.

Barcelona, 3 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 485/XII, sobre l’ampliació 
dels mossos d’esquadra destinats a Gavà i l’increment dels recursos 
de les àrees bàsiques policials
290-00448/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 47955 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Par-

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 485/XII, sobre 
l’ampliació dels mossos d’esquadra destinats a Gavà i l’increment dels recursos de 
les àrees bàsiques policials (número de tramitació 290-00448/12), us informo del 
següent:

El nombre de mossos d’esquadra destinats a l’ABP Gavà (Baix Llobregat) actual-
ment és de 217. Durant el tercer trimestre de 2019 s’ha reforçat la plantilla amb 2 
efectius provinents del Pla de reforç d’estiu i 20 efectius en pràctiques de la darrera 
promoció d’accés al Cos.

La previsió d’increment d’efectius a aquesta comissaria no es podrà determinar 
fins a finals d’any, atès que s’estan duent a terme diversos processos i oferiments 
que, hores d’ara, no permeten fer aquesta anàlisi:

– Presa de possessió de l’assignació de llocs de treball del concurs general, pre-
vista en 5 fases entre principis de setembre i finals d’octubre de 2019.

– Reassignació dels efectius en pràctiques de la darrera promoció, un cop finalit-
zada la temporada d’estiu, per distribuir-los d’acord amb l’activitat ordinària durant 
l’any.

– En procés de resolució d’un oferiment de redistribució territorial del servei 
d’USC.

– Primera fase del Projecte d’integració de sales de comandament, que compor-
ta el trasllat de la Sala Central de Comandament i la integració de la Sala Regional 
de Comandament Central i la Sala Regional de Comandament de Pirineu a la Sala 
CAGTU. Aquesta actuació també comportarà una redistribució d’alguns efectius 
entre els diferents serveis territorials.

– Previsió de diversos oferiments de determinats serveis centrals i d’especialitat, 
que també afectaran la fotografia final dels efectius del territori.

Paral·lelament s’està duent a terme el procés de selecció de 750 places per a l’ac-
cés a l’escala bàsica del cos de Mossos d’Esquadra, d’acord amb les bases publicades 
al DOGC de 8 de gener de 2019 i que està previst que iniciïn el període de pràcti-
ques el mes de juny de 2020.

L’increment dels recursos materials s’estableix en funció de la distribució d’efec-
tius, motiu pel qual en aquests moments no es pot determinar.

Barcelona, 3 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 82/XII, sobre el transport sanitari 
i els serveis d’emergències
390-00082/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 48047 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 82/XII, sobre el transport sanitari i 
els serveis d’emergències (tram. 390-00082/12), us informo del següent:

L’actual Sistema nacional de salut és un instrument de cohesió social, cabdal per 
respondre als nous reptes de salut que se’ns plantegen, garantint el dret a la salut 
de tota la població. Durant els darrers anys, l’evolució experimentada en l’estructu-
ra de la societat ha requerit d’un canvi del model assistencial, transformant-lo, per 
poder donar resposta a les noves necessitats de salut de la població i atendre les de-
mandes de la ciutadania, fent que a Catalunya, el sistema sanitari sigui un sistema 
públic, integrat, centrat en la persona i obert a la seva participació.

Hem de reconèixer però que aquest seria un repte inassolible sense el suport i la 
implicació dels professionals de la salut, principal actiu del sistema públic i garantia 
d’èxit en la transformació del model d’atenció, orientat a les persones. El seus co-
neixements i l’expertesa fan possible que actualment disposem d’un sistema sanitari 
dotat d’excel·lents professionals, entre els que cal fer menció especial als professio-
nals del transport sanitari. És inqüestionable el valor de la tasca que duen a terme 
garantint l’assistència sanitària arreu del territori, així com la seva dedicació que 
contribueix a incrementar la qualitat del servei que presten i, de retruc, la qualitat 
de l’atenció sanitària.

Les xifres ho constaten. Durant l’any 2018, el Servei d’Emergències Mèdiques va 
gestionar un total de 2.364.470 alertes sanitàries que van correspondre a 1.750.680 in-
cidents. D’aquestes, un 55% (950.974 incidents), van requerir: mobilitzar 828.343 uni-
tats de Suport Vital Bàsic (74% dels casos), 165.536 unitats de Suport Vital Avançat 
terrestre (el 15%), 114.821 atencions domiciliàries urgents (un 10%), 2.471 casos van 
requerir trasllat des de l’atenció primària (0.2%) i en 2.525 casos (0.2%) es va requerir 
l’enlairament d’un helicòpter medicalitzat del SEM. Pel que fa al 45% restant (799.706 
casos) es van resoldre telefònicament: 320.804 casos atesos a través de consulta sa-
nitària urgent (un 40%), 299.588 casos mitjançant consulta administrativa (un 37 %), 
93.011 casos amb consulta sanitària no urgent (el 12%), amb derivacions a centres sa-
nitaris 24.055 casos (un 3%), amb consultes de seguiment 2.878 casos (l’1%) i la resta, 
59.370 casos, per altres vies (el 7%).

El Departament de Salut, conscient de la importància d’aquests professionals, ha 
fet palesa la necessitat de vetllar i dignificar l’exercici de la seva professió, dotant-la 
dels mecanismes necessaris. Actualment, la preparació del procés d’internalització 
de la gestió dels serveis de prestació del transport sanitari de Catalunya, resta con-
dicionat i subjecte a la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de pressupostos generals de l’Es-
tat per a l’any 2018, el qual regula la contractació de personal laboral amb càrrec 
als crèdits d’inversions i la competència del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública en 
matèria de costos del personal al servei del sector públic en l’àmbit de la negociació 
col·lectiva. Precepte legislatiu que dificulta la possibilitat de fer efectiva la demanda 
exposada.

Tot i que, des del Servei d’Emergències Mèdiques, es continua treballant per fer 
efectiva la gestió integral del Transport Sanitari, és a dir, perquè s’assoleixi, de ma-
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nera progressiva una gestió directa dels recursos que donen resposta a la urgència, 
l’emergència i també a la no urgència, a través del transport sanitari no urgent (ja 
sigui programat o no programat).

No obstant, fins assolir aquesta gestió i provisió públiques, des del Servei d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) i com s’ha fet fins ara, es donarà compliment als concursos 
públics de licitació dels serveis vetllant, d’acord amb les contractacions signades, 
per les condicions de treball dels professionals de les empreses contractades. Així 
mateix, davant futures licitacions, es treballa per incrementar les clàusules socials 
i ambientals de manera transversal, amb l’objectiu de fomentar la compra pública 
amb responsabilitat social i ambiental. Això implica la incorporació de clàusules de 
millora de les condicions laborals, de justícia social i de sostenibilitat ambiental en 
l’execució dels contractes del sector públic.

Tanmateix, durant aquest any 2019 el SEM ha endegat un procés participatiu 
amb els treballadors i les treballadores, tant del sector del transport sanitari com 
d’altres àmbits de l’empresa, així com amb les associacions de malalts i usuaris, on, 
a través de grups focals es posen en comú i es debaten les diferents opinions i punts 
de vista d’acord amb les peculiaritats del territori i tenint en consideració les neces-
sitats, amb l’objectiu de reforçar el servei i millorar-ne la qualitat i amb la finalitat 
d’enriquir l’organització.

Pel que respecta al servei de prestació del transport sanitari mitjançant adjudi-
cació de contracte, el Servei d’Emergències Mèdiques en realitza un seguiment ex-
haustiu i, en cas de detectar incompliment per part d’alguna de les adjudicatàries, 
immediatament es procedeix a aplicar la penalització convinguda i estipulada en el 
mateix contracte formalitzat entre les dues parts. Davant possibles circumstàncies 
agreujants detectades en el territori per part del Servei Català de la Salut o del ma-
teix SEM, sempre i quan justifiquin una acció judicial immediata o resolució con-
tractual, val a dir que es procedirà a fer-la efectiva sense dilacions. Des del SEM, i 
amb aquest propòsit, es disposa d’un sistema de control que avalua el funcionament 
del transport sanitari de manera constant. Aquest, en continua revisió, s’ha intensi-
ficat en els darrers mesos amb l’objectiu d’avaluar el grau de compliment dels con-
tractistes de les obligacions establertes als plecs del contracte del transport sanitari. 
Adjuntem l’informe emès que conté tota aquesta informació.

Afegir, d’acord amb el contingut de la moció, que el resultat d’aquest control de 
compliment i transparència es recollirà en un informe de caràcter semestral que 
serà lliurat als grups i subgrups parlamentaris i inclourà els expedients resolts que 
incorporin penalitats.

Per últim, en el marc del conveni col·lectiu del SEM, actualment en procés de ne-
gociació, està inclòs fixar l’increment retributiu corresponent a l’exercici 2019, tenint 
en compte que com a mínim aquest sigui el previst i aprovat pel Decret Llei 3/2019 
per al personal laboral. En aquest sentit, la Direcció del SEM ja ha manifestat a la 
part social de la taula negociadora que aquest serà l’increment que com a mínim 
haurà de traslladar-se al Conveni Col·lectiu.

Tanmateix, donat que encara no ha estat possible tancar un acord de conveni, 
s’ha aplicat un increment a compte des del passat mes de juny i amb efectes retro-
actius gener 2019, equivalent al percentatge d’increment fixat a l’article 1, apartat 2, 
primer paràgraf, del Decret Llei 3/2019.

Barcelona, 10 de setembre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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Annex

1. Objecte 
L’objecte del present informe és donar resposta a la Moció del Parlament de Ca-

talunya sobre el transport sanitari i els serveis d’emergències, aprovada al Ple del 
Parlament, en la sessió 30, tinguda el passat 9 de maig de 2019.

D’acord amb el text de la Moció, el Parlament de Catalunya insta el Govern a 
donar compliment d’un seguit d’actuacions, totes elles referides al transport sanitari 
i el serveis d’emergències. El present informe conté l’acompliment de les parts que 
fan referència a la direcció de línies de servei.

2. Resposta a la moció 
Sobre el punt e) Elaborar i trametre als grups i subgrups parlamentaris, en el 

termini de tres mesos, un informe relatiu al servei de prestació del transport sanitari 
de titularitat pública del període del 2015 al 2018, amb el contingut següent: 

1r. Identificació de cada un dels expedients resolts a les empreses adjudicatàries, 
amb la concreció de la causa de l’incompliment, les penalitats imposades i les quan-
ties corresponents fetes efectives.

El SEM realitza un seguiment exhaustiu del contracte del transport sanitari, de-
tectant els incompliments que es produeixen i aplicant les penalitzacions que s’esti-
pulen en el mateix.

A continuació es mostren les taules que recullen aquesta informació, per tipolo-
gia (vehicles, bases), agrupada per lots i l’import de les penalitats imposades.

Lot Nom lot Data desplegament 

A Alt Pirineu 12/11/2015 

B Terres de Lleida 03/11/2015 

C Camp de Tarragona 14/01/2016 

D Terres de l’Ebre 17/11/2015 

E Girona-Alt Maresme 14/01/2016 

F Eix Central 12/11/2015 

G Àmbit Metropolità Barcelonès Nord i Maresme 05/11/2015 

H Àmbit Metropolità Vallès Occidental 05/11/2015 

I Àmbit Metropolità Vallès Oriental 11/11/2015 

J Àmbit Metropolità Alt Penedès, Garraf i Baix Llobregat 16/12/2015 

K Àmbit Metropolità Baix Llobregat i l’Hospitalet de Llobregat 12/01/2016 

L Barcelona ciutat (més Montcada i Reixach)  18/11/2015

Vehicles
Tots els vehicles adscrits al contracte de transport sanitari varen ser auditats, pre-

vi a l’inici del mateix, per una empresa auditora externa que va verificar el compli-
ment en nombre i característiques de vehicles així com de tot el material. Al primer 
trimestre posterior al desplegament es realitza una auditoria parcial de vehicles.

Posteriorment es realitzen controls aleatoris de vehicles tal i com s’especifica a 
la taula següent: 
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Accions realitzades 
– Auditoria completa de tota la flota, previ a l’inici del concurs.
– Auditoria parcial de vehicles primer trimestre posterior al desplegament.
– Control i seguiment de la flota, auditories aleatòries a vehicles.
– Circuit de notificació d’incidències de vehicles.
– Circuit incidències per inoperativitats.
– Control i seguiment del circuit de neteja i desinfeccions.
– Seguiment dels vehicles de reserva.
– Control i seguiment de millores ofertes.
– Penalitzacions.

Penalitats d’inoperativitat 
La següent taula1 descriu les penalitats per inoperativitat de vehicles: 

Lot Número penalitat Motiu Import econòmic

B 1/2017 Inoperativitat L730 5.001,00 €

B 1/2018 Inoperativitat L731 5.001,00 €

C 2/2016 Inoperativitat T600 3.001,00 €

C 3/2016 Inoperativitat T501 3.001,00 €

C 1/2017 Inoperativitat T717 3.001,00 €

C 2/2017 Inoperativitat T605 3.001,00 €

C 3/2017 Inoperativitat T734 5.001,00 €

C 4/2017 Inoperativitat T734 5.001,00 €

C 5/2017 Inoperativitat T732 3.001,00 €

C 4/2018 Inoperativitat T719 3.001,00 €

C 1/2019 Inoperativitat T742 3.001,00 €

D 34/2017 Inoperativitat E724 300,00 €

D 35/2017 Inoperativitat E722 3.001,00 €

D 2/2018 Inoperativitat E721 3.001,00 €

 TOTAL VEHICLES TSU REVISATS 

ANY 
VEHICLES 

2016 2017 2018 2019 VEHICLES PER LOT VEHICLES AUDITATS % VEHICLES 

 

A 6 0 6 7 21 19 90,48% 

B 14 3 21 28 36 66 183,33% 

C 6 3 5 53 57 67 117,54% 

D 12 3 10 12 33 37 112,12% 

E 6 15 5 49 77 75 97,40% 

F 4 2 25 22 45 53 117,78% 

G 6 0 2 13 34 21 61,76% 

H 0 0 2 23 52 25 48,08% 

I 5 0 3 10 29 18 62,07% 

J 3 3 14 20 32 40 125% 

K 0 0 7 29 60 36 60% 

L 0 3 0 41 63 44 69,84% 

TOTAL 62 32 100 307 539 501 92,95% 
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Lot Número penalitat Motiu Import econòmic

D 3/2018 Inoperativitat E791 3.001,00 €

E 27/2016 Inoperativitat G601 3.001,00 €

E 5/2018 Inoperativitat G712 3.001,00 €

E 13/2018 Inoperativitat G732 3.001,00 €

E 14/2018 Inoperativitat G744 3.001,00 €

E 15/2018 Inoperativitat G794 3.001,00 €

E 16/2018 Inoperativitat G767 3.001,00 €

E 17/2018 Inoperativitat G790 3.001,00 €

E 1/2019 Inoperativitat G743 3.001,00 €

G 1/2017 Inoperativitat N602 3.001,00 €

I 1/2016 Inoperativitat N773 3.001,00 €

J 1/2017 Inoperativitat S716 3.001,00 €

K 1/2017 Inoperativitat S754 5.001,00 €

K 2/2017 Inoperativitat S739 5.001,00 €

K 3/2017 Inoperativitat S750 3.001.00 €

K 4/2018 Inoperativitat S733 3.001,00 €

1. Taula: Penalitats executades per inoperativitats. Les penalitats proposades al primer semestre de 2019 
estan pendents de resolució per part de CatSalut

 Conclusions 
En les auditories del transport sanitari s’han detectat incidències. De cadascuna 

de les auditories s’emet un informe que s’envia a l’adjudicatari per tal que, en un ter-
mini màxim de 15 dies, comuniqui les mesures de correcció aplicades o la planifica-
ció de les correccions, així com les mesures preventives que aplicarà per cadascuna 
de les incidències detectades, per tal que no es tornin a repetir. Posteriorment es fa 
seguiment i es comprova en una nova revisió que s’hagi resolt.

En cas de no resolució de la incidència es realitza la proposta de penalitat.
Arran d’aquestes revisions aleatòries, s’han realitzat varies accions i aplicat me-

sures que han afectat a la totalitat de la flota.

Bases 
L’estat actual de les bases és el següent: 

Lot Territori Núm. Bases Bases OK % Compliment

A Alt Pirineu 9 9 100%

B Terres de Lleida 17 17 100%

C Camp de Tarragona 30 25 83%

D Terres de l’Ebre 18 14 77,88%

E Girona 39 25 64,10%

F Eix Central 27 24 88,89%

G Àmbit Metropolità Barcelonès Nord i 
Maresme

11 9 81,82%

H Àmbit Metropolità Vallès Occidental 13 13 100%

I Àmbit Metropolità Vallès Oriental 11 10 90,91%

J Àmbit Metropolità Alt Penedès, Garraf 
i Baix Llobregat Nord

14 12 85,71%

K Àmbit Metropolità Baix Llobregat i 
Hospitalet de Llobregat

19 17 89,47%

L Barcelona ciutat 6 6 100%
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Accions realitzades: 
– Auditories i seguiment del pla d’adequació de les bases assistencials 
– Seguiment mensual de l’Equip territorial de SEM amb l’adjudicatari
– Seguiment en les meses de Transport
– Sol·licituds d’incoació de penalitzacions detectades tramitades a CatSalut 
– Millora del circuit intern entre Àrea Jurídica i Assistencial per al coneixement 

intern i agilització de les propostes de penalitat

Penalitats Bases 
El seguiment del pla de bases ha detectat una sèrie d’incompliments no resolts 

que han suposat les següents penalitats 

Lot Número Penalitat Base Motiu Import econòmic

B 4/2016 Base Tàrrega No compleix requeriments plec 1.500,00 €

C 4/2016 Base El Vendrell Espais requereixen adequació 1.500,00 €

C 5/2016 Base Vilaseca Espais requereixen adequació 500,00 €

C 6/2016 Base Altafulla Espais requereixen adequació 500,00 €

C 7/2016 Base Montblanc Espais requereixen adequació 300,00 €

C 8/2016 Base Mont-roig Espais requereixen adequació 1.500,00 €

C 9/2016 Base La Bisbal del Penedès Espais requereixen adequació 500,00 €

C 10/2016 Base Reus Espais requereixen adequació 1.300,00 €

C 11/2016 Base El Vendrell (CAP) No proposta presentació nova base 1.500,00 €

C 12/2016 Base Vila-Rodona Espais requereixen adequació 300,00 €

C 13/2016 Base Hospitalet de l’Infant Espais requereixen adequació 300,00 €

C 14/2016 Base Cambrils Espais requereixen adequació 300,00 €

C 15/2016 Base Torredembarra Espais requereixen adequació 300,00 €

C 16/2016 Base el Vendrell (USVB) Espais requereixen adequació 300,00 €

C 7/2017 Base la Bisbal del Penedès Espais requereixen adequació 1.000,00 €

D 4/2016 Base Amposta Cercar ubicació nova base + construcció 1.500,00 €

D 5/2016 Base Ametlla de Mar No inici obres nova base 1.000,00 €

D 6/2016 Base l’Ampolla No inici obres nova base 1.000,00 €

D 7/2016 Base Batea Espais requereixen adequació 500,00 €

D 8/2016 Base Alcanar Espais requereixen adequació 500,00 €

D 9/2016 Base Gandesa Espais requereixen adequació 500,00 €

D 10/2016 Base Tortosa Cercar ubicació nova base+ construcció 1.000,00 €

E 4/2016 Base La Jonquera Espais requereixen adequació 300,00 €

E 5/2016 Base Portbou Manca instal·lació marquesina 300,00 €

E 6/2016 Base L’Escala Espais requereixen adequació 500,00 €

E 7/2016 Base Cadaqués Espais requereixen adequació 500,00 €

E 8/2016 Base Castelló d’Empúries Espais requereixen adequació 500,00 €

E 9/2016 Base Roses Espais requereixen adequació 500,00 €

E 10/2016 Base Llançà Espais requereixen adequació 500,00 €

E 11/2016 Base Palamós (24h) Espais requereixen adequació 500,00 €

E 12/2016 Base Palamós (12h) Espais requereixen adequació 1.000,00 €

E 13/2016 Base Palafrugell Espais requereixen adequació 300,00 €

E 14/2016 Base La Bisbal d’Empordà Manca instal·lació marquesina 300,00 €

E 15/2016 Base Besalú Espais requereixen adequació 300,00 €

E 16/2016 Base Girona Cercar ubicació nova base + construcció 1.500,00 €



BOPC 441
17 d’octubre de 2019

4.50.02. Compliment de mocions 54

Lot Número Penalitat Base Motiu Import econòmic

E 17/2016 Base Llagostera Manca instal·lació marquesina 300,00 €

E 18/2016 Base St. Feliu Guíxols Manca instal·lació marquesina 300,00 €

E 19/2016 Base Tossa de Mar Espais requereixen adequació 500,00 €

E 20/2016 Base Tordera Espais requereixen adequació 500,00 €

E 21/2016 Base Pineda de Mar Espais requereixen adequació 500,00 €

E 22/2016 Base Anglès Manca instal·lació marquesina 300,00 €

E 23/2016 Base Santa Susanna No proposta presentació nova base 1.500,00 €

E 24/2016 Base Breda Manca instal·lació marquesina 300,00 €

E 25/2016 Base Canet de Mar Espais requereixen adequació 500,00 €

E 26/2016 Base Calella Espai no apte per 2 unitats 500,00 €

E 6/2018 Base Anglès No resolt incidències detectades per la 
Subdirecció d’Avaluació i Inspecció Sanitària

1.500,00 €

E 7/2018 Base Calella No resolt incidències detectades per la 
Subdirecció d’Avaluació i Inspecció Sanitària

1.500,00 €

E 8/2018 Base Llançà No resolt incidències detectades per la 
Subdirecció d’Avaluació i Inspecció Sanitària

1.000,00 €

E 9/2018 Base Maçanet de la Selva No resolt incidències detectades per la 
Subdirecció d’Avaluació i Inspecció Sanitària

1.000,00 €

E 10/2018 Base Sant Feliu de Guíxols No resolt incidències detectades per la 
Subdirecció d’Avaluació i Inspecció Sanitària

1.000,00 €

E 11/2018 Base Tossa de Mar No resolt incidències detectades per la 
Subdirecció d’Avaluació i Inspecció Sanitària

1.000,00 €

E 12/2018 Canet de Mar No resolt incidències detectades per la 
Subdirecció d’Avaluació i Inspecció Sanitària

1.500,00 €

G 1/2016 Base Arenys de Munt Espais requereixen adequació 1.000,00 €

G 2/2016 Base Arenys de Mar Espais requereixen adequació 300,00 €

G 3/2016 Base Alella Espais requereixen adequació 300,00 €

G 4/2016 Base Sant Adrià de Besòs Espais requereixen adequació 300,00 €

Conclusions 
Agilitzar el circuit d’aplicació de penalitats per tal d’incrementar-ne l’eficiència i 

l’eficàcia. Eficiència, respecte l’objecte de la penalitat, per tal que l’import sigui sa-
tisfet de manera immediata davant un incompliment, i l’eficàcia respecte l’assoliment 
del propòsit de la penalitat, d’esmenar les deficiències detectades a les bases.

Actuacions proposades 
– Finalitzar el procés d’aplicació de les propostes de sanció iniciat el Setembre 

de 2019 respecte al pla de bases.
– Contractació d’una auditoria externa pel seguiment de bases, addicional a l’au-

ditoria interna.
– Agilitzar el circuit de penalització. Implica revisió del Plec del concurs, i defi-

nir SEM com a òrgan de contractació.

2n. Supòsits en què els incompliments es podrien transformar en una acció judi-
cial per danys i perjudicis contra les empreses adjudicatàries.

Pel que fa als incompliments detectats en cada territori, si es justifiques l’ini-
ci d’una acció judicial per danys i perjudicis contra les empreses adjudicatàries, 
aquesta es portaria a terme sense dilació. D’acord amb el propòsit de les mesures de 
control, supervisió i revisió a les empreses adjudicatàries, endegades des del SEM, 
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hi ha la voluntat de cercar una via prèvia de solució, l’acompliment de la qual mani-
festi la voluntat de l’adjudicatària a reparar situacions de greuge detectades, i eviti 
que la repercussió d’iniciar un procediment per la via judicial afecti l’usuari final, 
en raó del tipus de servei prestat.

3r. Supòsits en què els incompliments i les penalitats imposades a les empreses 
adjudicatàries poden ésser fonaments per una acció d’extinció del contracte sense 
indemnització per a aquestes empreses 

D’acord amb els motius exposats en el punt anterior, la via de resolució d’incom-
pliments detectats, està essent objecte de revisió per tal d’agilitzar el procediment 
d’incoació de la penalitat. Davant la imposició d’aquestes penalitats, en cas d’un 
supòsit d’incompliment reiterat per l’empresa adjudicatària o qualsevol causa que 
justifiqui l’extinció del contracte en el territori, es procedirà a donar-ne compliment.

En el punt h) Garantir un sistema de control i transparència que permeti avaluar 
cada sis mesos i exposar públicament 

El SEM disposa d’un sistema de control i de transparència que avalua el funcio-
nament del transport sanitari de manera constant. Aquest, en continua revisió, ha 
fet un major esforç de control els darrers mesos, realitzant auditories, amb l’objectiu 
d’avaluar el grau de compliment dels contractistes de les obligacions establertes als 
plecs del contracte del transport sanitari.

En el punt i) Elaborar un informe que doni compte dels resultats del sistema de 
control i transparència de la lletra h, que inclogui com a annex els expedients resolts 
que incorporin penalitats, i lliurar-ne una còpia cada sis mesos [...]

Es lliurarà un informe cada 6 mesos als grups amb els resultats del sistema de 
control i transparència.

L’Hospitalet de Llobregat, setembre de 2019

Control del compliment de la Moció 85/XII, sobre el desplegament de 
la fibra òptica
390-00085/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 47827 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 85/XII, sobre el desplegament de la 
fibra òptica (tram. 390-00085/12), us informo del següent: 

El Pacte nacional per a una societat digital (PNSD) és la principal eina per tal de 
dotar el país d’una xarxa pública de molt alta capacitat (fibra òptica). En el PNSD, 
es troben implicats diferents actors integrats dins del sector públic català. En el cas 
del Govern de la Generalitat i de la Secretaria de Polítiques Digitals s’ha avançat de 
manera ferma en el desplegament de la xarxa pública de fibra òptica, amb més de 
600 km desplegats en el darrer any.

Respecte de les mesures per a fomentar el desplegament de xarxes de cinquena 
generació, el govern ha presentat enguany el document Estratègia 5G de Catalunya, 
amb el que pretén preparar el país per liderar la propera generació de telefonia mò-
bil, la 5G.

Aquesta estratègia del Govern té com a principal objectiu que Catalunya esde-
vingui el principal eix de connectivitat del 5G al sud d’Europa, ja que el país dispo-
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sa de capacitats per esdevenir un pol d’atracció per al desplegament tecnològic, de 
serveis i d’una nova indústria associats al desenvolupament de la xarxa 5G.

L’estratègia 5G s’estructura al voltant de cinc eixos d’actuació: 
– Infraestructura 5G: acceleració del desplegament d’infraestructures de forma 

ordenada i inclusiva.
– Ecosistema 5G: foment d’una nova indústria i ecosistema 5G d’alt valor afegit.
– Innovació 5G: impuls a la innovació i a la recerca.
– Promoció 5G: creació d’un model de referència internacional.
– Talent 5G: atracció de talent i formació especialitzada.
Cal destacar que l’eix d’Infraestructura 5G, preveu el desplegament de forma efi-

cient i ordenada de la nova xarxa 5G arreu del país. La xarxa 4G i la possibilitat d’ac-
tualitzar les infraestructures que ja existeixen permetran que la implantació de la 5G 
sigui més eficient i ordenada. En aquest sentit, i en coordinació amb el projecte de des-
plegament d’una xarxa pública de fibra òptica del Govern, permetrà assegurar la con-
nectivitat de les antenes 5G arreu del territori. Es preveu que l’any 2020 totes les capi-
tals de comarca estiguin connectades amb la xarxa de fibra òptica de la Generalitat, i 
que l’any 2023 tots els nuclis de més de 50 habitants tinguin garantit un punt d’accés.

El Govern es troba dissenyant també un eficient model de governança, que vetlli 
perquè la implantació de la 5G sigui respectuosa amb les persones i el medi am-
bient, així com una taula per al desplegament de la 5G al conjunt del territori, que 
serà l’àmbit de trobada i entorn de treball entre les diferents administracions i agents 
implicats per consensuar l’estratègia conjunta.

Per tal que aquesta estratègia 5G arribi a tot el territori, es portarà a terme un 
programa de divulgació territorial per donar a conèixer les oportunitats que genera-
rà la 5G i fer visibles nous models de negoci arreu del país. S’hi inclou la creació de 
l’Observatori 5G per tal d’identificar, catalogar i analitzar bones pràctiques, tendèn-
cies i l’evolució del desplegament tecnològic de la 5G.

Pel que fa a les infraestructures de telecomunicacions, actualment el Govern pre-
senta unes condicions d’accés raonables, obertes i neutres al següent conjunt d’infra-
estructures de telecomunicacions de titularitat de la Generalitat: 

– Infraestructures de ràdio: 
• Accés a 301 torres de radiocomunicacions de titularitat del CTTI explotades 

indirectament via concessió a Cellnex.
• Accés a 128 torres de radiocomunicacions de titularitat del CTTI explotades 

directament pel CTTI mitjançant preu públic.
– Infraestructures de fibra òptica: 
• Accés a una oferta majorista de serveis actius i de lloguer de fibra sobre una 

xarxa de més 4.500 quilòmetres via concessió a Xarxa Oberta de Catalunya.
• Accés a polígons industrials.
Pel que fa a la posada a disposició dels operadors de telecomunicacions d’un es-

pai web amb l’inventari del conjunt d’infraestructures de telecomunicacions de titu-
laritat de la Generalitat, el Govern disposa actualment de plànols amb les ubicacions 
geolocalitzades del conjunt de torres de radiocomunicacions i de les canalitzacions i 
punts de connexió de titularitat del CTTI, a més dels formularis per poder fer efec-
tiva la tramitació a aquests accessos.

Properament posarem a disposició dels operadors un portal, que actualment es 
troba en versió de prova, amb tota la informació per a que puguin implementar les 
peticions d’accés.

Finalment, pel que fa referència a l’accés dels municipis als ajuts relacionats amb 
la xarxa Wifi pública, cal dir que la Unió Europea ha realitzat recentment la 3a con-
vocatòria del Wifi4EU (el passat 20 de setembre)

Les dues primeres convocatòries (1a novembre 2018, 2a abril 2019) ja han per-
mès que 154 municipis catalans obtinguin una subvenció de 15.000 euros per la ins-
tal·lació d’una xarxa wifi municipal.
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D’altra banda cal destacar la convocatòria del Pla Únic d’Obres i Serveis de Ca-
talunya, que constitueix un suport important als municipis, les EMD i els Consells 
Comarcals per finançar equipaments i infraestructures, incloses les actuacions de 
millora de la connectivitat tecnològica.

El capteniment del Govern de la Generalitat sempre ha estat de col·laboració i 
promoció envers el sector de les empreses instal·ladores de telecomunicacions, ja si-
gui mitjançant les seves entitats associatives de més representació, com amb la ges-
tió del Registre d’instal·ladors de telecomunicacions que, pel que fa a les empreses 
amb domicili fiscal a Catalunya, està assumida per la Generalitat en compliment 
del Reial Decret 1385/2008, d’1 d’agost. En aquest sentit, des del Departament de 
Polítiques Digitals i Administració Pública es duen a terme les accions de promoció 
i suport a l’activitat.

Cal destacar que lamentablement, el Regne d’Espanya és l’únic Estat membre 
que imposa restriccions a la connectivitat de les Administracions Públiques addicio-
nals a les de la convocatòria WiFi4EU per una interpretació restrictiva de les matei-
xes normes europees que promouen programes com ara WiFi4EU.

Barcelona, 7 d’octubre de 2019
Jordi Puigneró i Ferrer, conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública

Control del compliment de la Moció 91/XII, sobre la mobilitat en el 
territori
390-00091/12

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 47920 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 15.10.2019

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Ca-

talunya, i per tal de donar compliment de la Moció 91/XII, sobre la mobilitat en el 
territori (tram. 390-00091/12), us informo del següent: 

Actualment ja es disposa d’una comunicació directa en autobús entre l’estació 
d’alta velocitat del Camp de Tarragona i la ciutat de Tarragona. Així mateix, al 2018 
es va incorporar també un servei directe entre l’estació i la ciutat de Reus i al 2019, 
s’ha millorat també la comunicació ja existent entre l’estació i els municipis de la 
Costa Daurada.

Amb aquestes actuacions es considera que existeix un servei adequat per a ga-
rantir la intermodalitat tren-bus a l’estació del Camp de Tarragona.

Quan a l’habilitació de zones d’aparcament a l’entorn de l’estació del Camp de 
Tarragona, considerem que aquesta actuació no seria competència del Departament 
de Territori i Sostenibilitat, ja que es dirigeix a les administracions locals. La refe-
rència a Renfe i ADIF es realitza en relació amb els serveis de tren d’alta velocitat 
que fan parada a l’estació del Camp de Tarragona sobre els quals la Generalitat de 
Catalunya no ostenta competències. Tot i això, s’instarà a l’Estat a que dugui a ter-
me aquesta actuació.

Sobre l’oferta d’un servei integral de transport mitjançat l’Autoritat Territorial de 
la Mobilitat al Camp de Tarragona, cal dir que l’ATM del Camp de Tarragona està 
en ple funcionament des de l’any 2018 i, a banda de gestionar el sistema tarifari in-
tegrat del Camp de Tarragona, ja ofereix un servei integral al conjunt dels municipis 
integrats pel que fa a tots els assumptes vinculats a la mobilitat en els termes previs-
tos a la Llei 9/2003, de 13 de juny, de la mobilitat.
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Pel que fa a l’extensió del sistema tarifari integrat, es preveu que es pugui dur a 
terme amb la implantació del projecte T-Mobilitat al conjunt del territori de Cata-
lunya.

Sobre el projecte de T-Mobilitat, l’octubre de 2018, l’empresa concessionària 
va presentar una nova proposta de calendari d’implantació de la T-mobilitat, i que 
l’ATM va acceptar al novembre del 2018. El calendari preveu dues 2 fases: 

– La primera fase, a posar en servei en el primer semestre del 2020, inclou els 
trenta-sis municipis de l’AMB, títols il·limitats de l’actual gamma de l’ATM, suport 
en plàstic i mòbil, centre d’atenció a la ciutadania (el CAC), centre de gestió per a 
la informació del transport (el CGIT), canals de venda via internet, aplicacions de 
mòbil i punts d’atenció als operadors.

– La segona fase, a posar en servei en el segon semestre del 2020, que inclou: tots 
els altres municipis que formen part de l’àrea ATM, títols multiviatge, títols propis 
dels operadors públics, suport en cartró, i canals de venda amb màquines expene-
dores.

Després de completar la segona fase, es procedirà a l’apagada magnètica.
Quant als contractes públics adjudicats per implantar la targeta T-Mobilitat 

us comunico que el contracte de desplegament i execució de la T-Mobilitat es va 
formalitzar en data 24 d’octubre de 2014 amb la Societat Catalana Per a la Mobi-
litat, SA.

Posteriorment, en data 3 de març de 2017 es va formalitzar una modificació del 
contracte.

En l’enllaç següent trobarà tota la documentació tant del contracte com de la seva 
modificació.

https://www.atm.cat/web/ca/t-mobilitat.php 
Així mateix, com a contractacions associades a aquest contracte, per part de 

l’ATM s’han realitzat les licitacions que es relacionen a l’Annex 1.
Respecte a les mesures pel manteniment d’un transport públic de qualitat al 

Camp de Tarragona, cal tenir present que el Departament de Territori i Sosteni-
bilitat, conjuntament amb els Ajuntaments de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou i 
Vila-seca, han arribat a un acord per a la definició de l’estructura de serveis fer-
roviaris al Camp de Tarragona i de les infraestructures estratègiques per aquest 
territori.

L’entrada en servei de la doble via entre Vandellòs i Tarragona, fet que ha de 
permetre millorar els serveis ferroviaris actuals i impulsar noves infraestructures 
que dotin el territori de millor connectivitat amb els principals pols d’activitat eco-
nòmica.

L’acord inclou la proposta de remodelació dels trens regionals amb l’adaptació a 
la nova infraestructura amb millors freqüències, més ràpides i millor cadenciades. 
La proposta de servei ha estat treballada i consensuada amb Renfe i està pendent 
de la validació d’ADIF i suposa un increment generalitzat del nombre de serveis i 
introdueix també la possibilitat que 4 trens diaris de l’R16 circulin per la línia d’al-
ta velocitat de manera que es podrà reduir substancialment el temps de viatge. Així 
mateix es potencia la comunicació entre Reus i Tarragona i Barcelona i es crea una 
nova línia que connecti l’estació de Salou/Port Aventura. Les rodalies territorials es 
reforçaran amb un servei de llançadora entre Salou/ Port Aventura i Tarragona per 
permetre la coordinació amb els serveis ferroviaris en direcció a Barcelona i amb 
l’establiment d’un nou servei que comunicarà l’Alt Penedès amb Tarragona.
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Els cinc ajuntaments i la Generalitat també estan d’acord en impulsar una nova 
connexió ferroviària al nord de Tarragona, que aprofiti l’alta velocitat i que perme-
ti connectar aquest àmbit amb Barcelona en 40 minuts. Per assolir aquest objectiu 
caldrà construir un nou corredor de connexió entre la línia convencional i la línia 
d’alta velocitat al nord de la ciutat.

Un altre element clau, llargament reivindicat pel territori, és la de la implantació 
d’un tren tramvia des de Cambrils i Salou fins a Tarragona i Reus, que enllaci amb 
una nova connexió amb el Vendrell i el Baix Penedès. El document aposta pel des-
mantellament i integració urbana de les vies entre Cambrils i Salou/Port Aventura, 
que ha d’executar Adif en compliment de la Declaració d’Impacte Ambiental, i la 
implantació posterior d’aquest tren tram, que tindrà una demanda total estimada de 
2,5 milions de passatgers l’any.

Amb aquest conjunt de mesures es considera que es donarà una cobertura ade-
quada a la mobilitat generada als municipis de Salou i Cambrils que serà així ma-
teix complementada amb els serveis de transport en autobús existent i la millora 
d’aquests serveis d’autobús amb l’estació del Camp de Tarragona i l’aeroport de 
Reus que ja ha estat implantada en el present exercici.

La nova proposta de servei no comporta cap perjudici respecte a la freqüència 
actual de trens entre Tarragona, Altafulla, Torredembarra i Sant Vicenç de Calders.

 

RT1

RT2
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Sobre el calendari del trem tramvia esmentat, actualment s’està impulsant la li-
citació de la redacció de l’estudi informatiu del nou tren tramvia del Camp de Tar-
ragona, per part d’FGC.

Un cop s’avanci amb la redacció dels treballs i es disposi d’informació detallada 
sobre la definició de les actuacions a dur a terme es podrà establir un calendari es-
pecífic per a la seva execució, en consonància amb les disponibilitat pressupostàries.

D’altra banda, la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat ha realitzat diferents 
accions amb el Ministeri de Foment per reclamar el traspàs a la Generalitat de Ca-
talunya dels terrenys alliberats després de la posada en marxa del nou corredor fer-
roviari Vandellós - Tarragona, necessaris per a la construcció del futur tren tramvia 
del Camp de Tarragona.

Finalment, el passat 21 de juny es va adreçar un escrit al Ministeri de Foment per 
tal d’informar-lo, sobre els apartats g), j) i k), dels quals en són competents (docu-
ment adjunt).

Barcelona, 30 de setembre de 2019
Damià Calvet i Valera, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre l’impacte de la crisi de 
l’empresa Thomas Cook a l’aeroport d’Alguaire
354-00187/12

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Santi Rodríguez i Serra, del SP PPC (reg. 47616).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Territori, 11.10.2019.
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