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Presentació: GP Cs
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Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern davant la Unió Europea
253-00015/12
Presentació: GP Cs
Termini de presentació d’esmenes
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4. Informació
4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 403/XII, sobre la gratuïtat del servei de
menjador per als alumnes de les escoles d’educació especial Les Aigües i L’Arboç,
de Mataró
290-00374/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

19

Control del compliment de la Resolució 407/XII, sobre la construcció d’un centre
educatiu als barris del Raval i dels Safaretjos i la instal·lació de mòduls prefabricats
i provisionals a Santa Coloma de Gramenet
290-00378/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

20

Control del compliment de la Resolució 408/XII, sobre la construcció del nou edifici
de l’Escola Mare de Déu del Roser de Vallmoll
290-00379/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 409/XII, sobre el nou institut de Miami Platja, a Mont-roig del Camp
290-00380/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

21

Control del compliment de la Resolució 410/XII, sobre la reparació i el millorament
de la pista de bàsquet de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, de Barcelona
290-00381/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució

21

Control del compliment de la Resolució 411/XII, sobre l’ampliació del menjador de
l’Escola Frederic Godàs, de Lleida
290-00382/12
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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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
Informe relatiu al compliment de la Resolució
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Control del compliment de la Resolució 432/XII, sobre la retenció de talent als hospitals de la xarxa pública
290-00402/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
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Control del compliment de la Resolució 433/XII, de suport a les persones que pateixen la síndrome postpòlio
290-00403/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
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Control del compliment de la Resolució 434/XII, sobre la introducció de la perspectiva de gènere en els protocols i els diagnòstics sanitaris
290-00404/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
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Control del compliment de la Resolució 435/XII, sobre l’entitat del Servei Català de
la Salut que haurà de gestionar l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus
290-00405/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
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Control del compliment de la Resolució 436/XII, sobre l’Hospital Jaume Nadal Meroles, de Lleida
290-00406/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes

29
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Control del compliment de la Resolució 437/XII, sobre l’atenció pediàtrica urgent a
Tarragona
290-00407/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
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Control del compliment de la Resolució 438/XII, sobre el garantiment dels drets dels
ciutadans atesos als centres d’urgències d’atenció primària
290-00408/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
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30

Control del compliment de la Resolució 439/XII, sobre la recuperació dels serveis
de salut del CAP Vallirana
290-00409/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
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Control del compliment de la Resolució 440/XII, sobre la construcció d’un centre
d’atenció primària al barri de Can Clota, d’Esplugues de Llobregat
290-00410/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
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4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 79/XII, sobre el món local
390-00079/12
Informe relatiu al compliment de la Moció
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Control del compliment de la Moció 80/XII, sobre la cooperació amb l’Administració local
390-00080/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

43

Control del compliment de la Moció 81/XII, sobre la relació de la Generalitat amb
els governs locals
390-00081/12
Informe relatiu al compliment de la Moció
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Control del compliment de la Moció 87/XII, sobre la política de seguretat pública,
emergències i protecció civil
390-00087/12
Informe relatiu al compliment de la Moció

57

Control del compliment de la Moció 95/XII, sobre els serveis d’emergències
390-00095/12
Sol·licitud de pròrroga
Pròrroga del termini per a retre comptes
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies
amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies sobre l’increment dels expedients
de regulació d’ocupació i sobre el tancament de les plantes de l’empresa General
Cable de Manlleu (Osona) i de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
354-00182/12
Sol·licitud i tramitació

59

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb
el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el Pla de sequera de la Generalitat de
Catalunya
354-00191/12
Sol·licitud i tramitació

59

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
Sol·licitud de compareixença del secretari general de Comissions Obreres d’Endesa
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies perquè informi sobre la situació laboral i social dels treballadors d’aquesta empresa
356-00584/12
Sol·licitud

59

Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat Ambiental i Canvi
Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre
els resultats de les inspeccions ambientals a empreses del Vallès Oriental
356-00593/12
Sol·licitud

60
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la promoció de les llengües i cultures
dels alumnes a Catalunya
250-00766/12
REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Educació en la sessió 20, tinguda el 22.10.2019,
DSPC-C 354.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny,
de regulació de l’impost sobre successions i donacions, per a la
disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana
202-00062/12
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 45965; 48847; 48926 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR (REG. 45965)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar, d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la
totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de
regulació de l’impost sobre successions i donacions, per a la disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana (tram. 202-00062/12).
Esmena
GP Socialistes i Units per Avançar
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 17 de setembre de 2019
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP PSCUnits

GRUP PARLAMENTARI REPUBLICÀ (REG. 48847)

A la Mesa del Parlament

Anna Caula i Paretas, portaveu del Grup Parlamentari Republicà, d’acord amb
el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei
19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i donacions, per
a la disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana (tram. 202-00062/12).
Esmena
GP Republicà
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 16 d’octubre de 2019
Anna Caula i Paretas, portaveu GP ERC

3.01.02. Proposicions de llei
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PER CATALUNYA (REG. 48926)

A la Mesa del Parlament

Eduard Pujol i Bonell, portaveu del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya,
d’acord amb el que estableixen els articles 115 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de la Llei 19/2010, del 7 de juny, de regulació de l’impost sobre successions i
donacions, per a la disminució de la càrrega fiscal de la ciutadania catalana (tram.
202-00062/12).
Esmena
GP de Junts per Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2019
Eduard Pujol i Bonell, portaveu GP JxCat

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’anunci del tancament de la base de
Ryanair a l’aeroport de Girona
250-01012/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 48931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el anuncio
de cierre de la base de Ryanair en el aeropuerto de Girona, para que sea sustanciada
ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La comparecencia del conseller de Territori i Sostenibilitat, el Sr. Damià Calvet,
del día 19 de septiembre de 2019 tuvo como objetivo explicar a los miembros de
dicha comisión, los últimos anuncios efectuados por la empresa Ryanair y su intención de abandonar, entre otras, la base de Girona.
Consistió en un breve relato de cronologías, comunicados e intenciones manifestados por la compañía aérea, para acto seguido emplear la mayor parte de su intervención en criticar a AENA, hasta el extremo de culpabilizarla de todos los males
del sector aeroportuario catalán, llegando a afirmar «que la culpa de que Ryanair
abandone la base de Girona, es con intencionalidad de AENA para perjudicar este
aeropuerto en particular». Este extremo es de difícil coherencia teniendo en consideración que Ryanair ha anunciado el cierre de las bases no sólo de Girona, sino
también de Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote.
El representante de su grupo JxCat afirmó «que el motivo por el cual el Gobierno de España no invierte en el aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona es sencillamente para perjudicarlo». El conseller de Territori i Sostenibilitat manifestó sin

3.10.25. Propostes de resolució
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embargo que «sí que lo hace, pero que lo hace para perjudicar los aeropuertos de
Girona y Reus».
Los proyectos de la empresa Ryanair están dentro de la legítima libertad de actuación empresarial circunscrito a un marco regulado por las directrices europeas.
Los intereses de esta empresa y su modelo de negocio, probablemente están obsoletos y no son iniciativa ni responsabilidad de las Administraciones Públicas más allá
de la responsabilidad de exigencia del cumplimiento de la legislación establecida.
Es necesario tomar medidas necesarias para revitalizar el aeropuerto ya que la
pérdida de los puestos de trabajo directos e indirectos puede alcanzar a un gran número de familias que viven en la provincia de Girona.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern a:
1. Negociar con AENA la elaboración del próximo DORA (el actual finaliza en
2021 y ya ha supuesto una reducción de las tasas del 21%) incidiendo en la necesidad de minorar los costes de los servicios aeroportuarios en su conjunto (aterrizaje,
despegue, torre de control, aproximación, handling, etc) como un elemento de mayor competitividad de nuestros aeropuertos, sin llegar a comprometer la calidad de
los servicios actuales.
2. Revisar el cumplimiento de todos los «Contratos Turísticos» firmados con la
empresa Ryanair.
3. Gestionar de la manera más exhaustiva y diligente posible por parte de la Generalitat los procesos laborales establecidos ante el anuncio de cierre de la base de
Girona en defensa de los derechos de los trabajadores.
4. Incluir en la web http://aeroports.gencat.cat los datos de viajeros de los aeropuertos dependientes de la Generalitat de Catalunya, en formato «Datos Abiertos»
en cumplimiento de la adhesión a la Carta Internacional de «Datos Abiertos» realizada por el Gobierno de la Generalitat en diciembre de 2018.
Palacio del Parlamento, 8 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre la seguretat a la carretera C-12 en el
tram entre Lleida i Àger
250-01013/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 48932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la Seguridad en la carretera C-12 en el tramo entre Lleida y Àger, para que sea sustanciada
ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La carretera C-12 es una vía que comunica Amposta con la carretera C-13. Su
recorrido tiene dos tramos diferenciados: de Amposta a Lleida y de Lleida a Àger,
ambas de titularidad de la Generalitat de Catalunya.
El 5 de octubre de 2019 todas las señales de tráfico y los radares en el tramo
entre Lleida y Àger aparecieron tapados con carteles de S.M. el Rey boca abajo y
eslóganes republicanos.
3.10.25. Propostes de resolució
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Es evidente que esta actuación vandálica no es una inocente broma, ni puede
ser enmarcada dentro de la libertad de expresión que dispone de amplios formatos
y posibilidades.
La manipulación de las señales de tráfico y de los radares derivan en un serio peligro para la circulación y por ello están tipificados en el art. 385 del Código Penal.
Sorprende que no se detectara la manipulación realizada en las señales de la citada
carretera a pesar del elevado número de actuaciones y medios materiales utilizados
para acometerlo. Resulta inaceptable que en fecha 10 de octubre de 2019, cinco días
después de su alteración, las señales de tráfico vandalizadas no hayan sido reparadas por los servicios de la Generalitat con competencia para el mantenimiento de
la seguridad vial.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlamento de Cataluña insta al Govern a:
1. Garantizar la seguridad vial restituyendo las señales de tráfico y radares vandalizados en la carretera C-12 en el tramo entre Lleida y Àger.
2. Iniciar una investigación por parte de la policía autonómica para la detención
y puesta a disposición judicial de los causantes de los daños ocasionados, en consideración al tipo de ilícito, punible tanto por vía administrativa como por vía penal.
3. Abrir una investigación de los actores implicados tanto públicos como privados responsables del mantenimiento de la citada vía y los motivos que les llevaron
a la dejación de sus responsabilidades.
4. Presentar el informe correspondiente antes de un mes ante la Comisión de Interior del Parlament de Catalunya.
Palacio del Parlamento, 14 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució de condemna dels fets esdevinguts en el CAP
Les Corts, de Barcelona
250-01014/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 49000 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Jorge Soler González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 167 y 168 del
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para condenar los
hechos ocurridos en el Centro de Atención Primaria CAP Les Corts, para que sea
sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El día 8 de octubre de 2019 el máximo representante de la entidad Catalunya
Acció, el Sr. Santiago Espot, entraba en un Centro de Atención Primaria (CAP) del
barrio de Les Corts de Barcelona para exigir el despido de una doctora por hablar en
español a un paciente. Tanto la asociación como el propio protagonista de la historia colgaba el vídeo en las redes sociales, y tras ello se publicaron diversas noticias
relacionadas con el incidente. En el mismo se puede ver como el Sr. Espot con unos
cuantos acompañantes acuden a dicho centro para exigir al director la expulsión
del centro de una médico trabajadora de dicho CAP Les Corts por hablar español.
De las imágenes en medios se desprende el tono amenazante y agresivo del mismo
que fue ratificado a los pocos días en otro vídeo del mismo protagonista en el que
3.10.25. Propostes de resolució
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se reiteraba en sus amenazas tildando a los médicos que hablan español como «colonizadores» y les atribuía todo tipo de males.
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. Condenar y reprobar el acto de acoso a un profesional de la medicina realizado por el Sr. Espot, presidente de Acció Social entidad nacionalista, CAP Les Corts.
2. Reconocer y agradecer el trabajo de todos los profesionales que desarrollan
su actividad en los centros médicos, y concretamente el agradecimiento al CAP Les
Corts, que ha llevado a dicho centro a ser un lugar de referencia asistencial y docente.
3. No conceder ningún tipo de financiación con dinero público, ni otorgar cualquier tipo de subvención ya sea directa o indirecta a dicha entidad, ni tampoco en
forma de beneficios fiscales.
4. Denunciar a la Fiscalía por parte del Departament de Salut los hechos acontecidos en el centro sanitario, salvaguardando el trabajo y la integridad de sus profesionales que desde la reforma del Código Penal artículo 550 son considerados autoridad
en el ejercicio de su actividad.
5. Elaborar y difundir un protocolo que facilite la información necesaria y la forma de actuar en supuestos de acoso al personal médico y profesionales que desarrollan su actividad en los centros de trabajo del Departament de Salut.
Palacio del Parlamento, 15 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

Propostes de resolució per a encomanar un informe a la
Sindicatura de Comptes o altres actuacions
3.10.63.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un
informe de fiscalització relatiu a les subvencions atorgades per
l’Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya
253-00008/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 48849 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 22.10.2019
Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz del Grup Parlamentari de Ciutadans, Maialen
Fernández Cabezas, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con
lo que establece el artículo 190.2 del Reglamento del Parlamento, presenta la propuesta de resolución siguiente para que sea substanciada ante la Comissió de la Sindicatura de Comptes.
Exposición de motivos

La entidad Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya, SA
(AVANÇSA) es una sociedad mercantil, íntegramente participada por la Generalitat
de Cataluña que tiene como objetivo la promoción, el impulso y el desarrollo industrial en Cataluña.
La Sindicatura de Cuentas no ha fiscalizado nunca la gestión económica de la
entidad, ni al parecer se ha encontrado motivación alguna para su control y fiscali3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions

10

BOPC 448
24 d’octubre de 2019

zación tal y como puede comprobarse en el programa anual de actividades previsto
para este año donde tampoco está previsto.
Tanto en el año 2016 como en el año 2017 el presupuesto destinado a la entidad
era de más de 10 millones de euros. Teniendo en cuenta que la función de la Sindicatura de Cuentas consiste en examinar las cuentas de los ingresos y gastos de aquellas entidades que están participadas por la Generalitat, y a efectos de determinar la
fiabilidad, la legalidad y eficacia de todas las operaciones realizadas por la entidad
AVANÇSA, se solicita la realización de un informe de fiscalización correspondiente
a los ejercicios 2014 a 2018, ambos inclusive.
En dicho informe deberá incluirse entre otros aspectos la habitual revisión de las
cuentas anuales de la empresa y la comprobación de que la entidad AVANÇSA ha
desarrollado su actividad de acuerdo con lo establecido en 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 Catalunya solicita a la Sindicatura de Cuentas que elabore un
informe de fiscalización relativo a la contratación y subvenciones otorgadas por la
Empresa de Promoció i Localització Industrial de Catalunya (AVANÇSA), correspondiente a los años 2014 a 2018 (ambos inclusivos)
Palacio del Parlamento, 20 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Mailaen Fernández Cabezas, diputada, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un
informe de fiscalització relatiu a les subvencions rebudes per la
Plataforma per la Llengua
253-00009/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 48850 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 22.10.2019
Procediment: l’establert als articles 167 i 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlamento

Lorena Roldán Suárez, portavoz, Mailaen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, Diputadas del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 190.2 del Reglamento del Parlamento, presenta la propuesta de resolución siguiente para que sea substanciada ante la Comissió de la Sindicatura de
Comptes.
Exposición de motivos

«Plataforma per la Llengua» es la entidad que espió a los alumnos en los patios
de los colegios previo engaño del profesorado y de los equipos directivos y sin ningún tipo de autorización de las familias.
Desde hace años, la Generalitat de Cataluña lleva financiando a esta entidad
a través de subvenciones y convenios de colaboración, en particular, en los años
3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions

11

BOPC 448
24 d’octubre de 2019

2016 al 2018 la Generalitat de Cataluña ha otorgado a «Plataforma per la Llengua»,
1.860.000 euros.
El Grup Parlamentari de Ciutadans ha mostrado en numerosas ocasiones su gran
preocupación ante dicho tipo de subvenciones o convenios de colaboración a entidades como «Plataforma per la Llengua», que tienen como objetivo la imposición
monolingüística de la lengua catalana y además espían a los alumnos en los colegios
sin autorización de las familias.
Es por ello, que consideramos necesario que la Sindicatura de Cuentas fiscalice
la gestión de los recursos económicos recibidos por «Plataforma per la Llengua» y
verifique que se ha cumplido con la legalidad vigente.
Por todo lo expuesto, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta a la Sindicatura de Cuentas a que elabore un
informe de fiscalización relativo a la contratación, convenios de colaboración y subvenciones recibidas por «Plataforma per la Llengua» desde los ejercicios 2016 al
2019, ambos incluidos.
Palacio del Parlamento, 20 de septiembre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Sonia Sierra Infante, diputadas, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un
informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern a França
253-00010/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 48851 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 22.10.2019
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, Susana
Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que
establece el artículo 190.2 del Reglamento del Parlamento, presentan la propuesta
de resolución siguiente para que sea substanciada ante la Comissió de la Sindicatura de
Comptes.
Exposición de motivos

Las Delegaciones de la Generalitat en el exterior han sido un instrumento fundamental para trabajar por la separación de Cataluña y para promover la internacionalización del «procés» denigrando la imagen internacional de España y vulnerando
fehacientemente el artículo 193 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley
2/2014 de Acción y del Servicio Exterior del Estado.
La sentencia número 459/2019 del Tribunal Supremo establece como hechos probados que las delegaciones en el exterior han generado numerosos gastos del erario público con una finalidad claramente ilegal. En particular, la sentencia dice lo
3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions
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siguiente: «Lo que ahora consideramos relevante, desde el punto de vista penal, es
la manifiesta deslealtad de aplicar fondos públicos al abono de los gastos que se generaron como consecuencia de una consulta referendaria que fue considerada ilegal
por el Tribunal Constitucional y, en ejecución de esta decisión, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.»
Es por ello, que teniendo en cuenta que la función principal de la Sindicatura de
Cuentas es examinar las cuentas de los ingresos y gastos de todos aquellos entes
vinculados a la Generalitat de Cataluña y a los efectos de determinar la legalidad
y eficacia de todas las operaciones realizadas por las delegaciones en el exterior, el
Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya encarga a la Sindicatura de Cuentas que elabore un
informe de fiscalización relativo a las cuentas, la estructura del personal y la naturaleza del gasto de personal, por parte de la delegación de Cataluña en Francia, correspondientes a los ejercicios 2015 al 2019, ambos incluidos.
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Susana Beltrán
García, diputadas, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un
informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern a Suïssa
253-00011/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 48852 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 22.10.2019
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, Susana
Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que
establece el artículo 190.2 del Reglamento del Parlamento, presentan la propuesta
de resolución siguiente para que sea substanciada ante la Comissió de la Sindicatura de
Comptes.
Exposición de motivos

Las Delegaciones de la Generalitat en el exterior han sido un instrumento fundamental para trabajar por la separación de Cataluña y para promover la internacionalización del «procés» denigrando la imagen internacional de España y vulnerando
fehacientemente el artículo 193 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley
2/2014 de Acción y del Servicio Exterior del Estado.
La sentencia número 459/2019 del Tribunal Supremo establece como hechos probados que las delegaciones en el exterior han generado numerosos gastos del erario público con una finalidad claramente ilegal. En particular, la sentencia dice lo
siguiente: «Lo que ahora consideramos relevante, desde el punto de vista penal, es
3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions
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la manifiesta deslealtad de aplicar fondos públicos al abono de los gastos que se generaron como consecuencia de una consulta referendaria que fue considerada ilegal
por el Tribunal Constitucional y, en ejecución de esta decisión, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.»
Es por ello, que teniendo en cuenta que la función principal de la Sindicatura de
Cuentas es examinar las cuentas de los ingresos y gastos de todos aquellos entes
vinculados a la Generalitat de Cataluña y a los efectos de determinar la legalidad
y eficacia de todas las operaciones realizadas por las delegaciones en el exterior, el
Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya encarga a la Sindicatura de Cuentas que elabore un
informe de fiscalización relativo a las cuentas, la estructura del personal y la naturaleza del gasto de personal, por parte de la delegación de Cataluña en la Suiza, correspondientes a los ejercicios 2015 al 2019, ambos incluidos.
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Susana Beltrán
García, diputadas, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un
informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern al Regne
Unit
253-00012/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 48853 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 22.10.2019
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, Susana
Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que
establece el artículo 190.2 del Reglamento del Parlamento, presentan la propuesta
de resolución siguiente para que sea substanciada ante la Comissió de la Sindicatura
de Comptes.
Exposición de motivos

Las Delegaciones de la Generalitat en el exterior han sido un instrumento fundamental para trabajar por la separación de Cataluña y para promover la internacionalización del «procés» denigrando la imagen internacional de España y vulnerando
fehacientemente el artículo 193 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley
2/2014 de Acción y del Servicio Exterior del Estado.
La sentencia número 459/2019 del Tribunal Supremo establece como hechos probados que las delegaciones en el exterior han generado numerosos gastos del erario público con una finalidad claramente ilegal. En particular, la sentencia dice lo
siguiente: «Lo que ahora consideramos relevante, desde el punto de vista penal, es
3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions
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la manifiesta deslealtad de aplicar fondos públicos al abono de los gastos que se generaron como consecuencia de una consulta referendaria que fue considerada ilegal
por el Tribunal Constitucional y, en ejecución de esta decisión, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.»
Es por ello, que teniendo en cuenta que la función principal de la Sindicatura de
Cuentas es examinar las cuentas de los ingresos y gastos de todos aquellos entes
vinculados a la Generalitat de Cataluña y a los efectos de determinar la legalidad
y eficacia de todas las operaciones realizadas por las delegaciones en el exterior, el
Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya encarga a la Sindicatura de Cuentas que elabore un
informe de fiscalización relativo a las cuentas, la estructura del personal y la naturaleza del gasto de personal, por parte de la delegación de Cataluña en Reino Unido,
correspondientes a los ejercicios 2015 al 2019, ambos incluidos.
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Susana Beltrán
García, diputadas, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un
informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern als Estats
Units d’Amèrica
253-00013/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 48854 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 22.10.2019
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, Susana
Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que
establece el artículo 190.2 del Reglamento del Parlamento, presentan la propuesta
de resolución siguiente para que sea substanciada ante la Comissió de la Sindicatura
de Comptes.
Exposición de motivos

Las Delegaciones de la Generalitat en el exterior han sido un instrumento fundamental para trabajar por la separación de Cataluña y para promover la internacionalización del «procés» denigrando la imagen internacional de España y vulnerando
fehacientemente el artículo 193 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley
2/2014 de Acción y del Servicio Exterior del Estado.
La sentencia número 459/2019 del Tribunal Supremo establece como hechos probados que las delegaciones en el exterior han generado numerosos gastos del erario público con una finalidad claramente ilegal. En particular, la sentencia dice lo
siguiente: «Lo que ahora consideramos relevante, desde el punto de vista penal, es
3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions
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la manifiesta deslealtad de aplicar fondos públicos al abono de los gastos que se generaron como consecuencia de una consulta referendaria que fue considerada ilegal
por el Tribunal Constitucional y, en ejecución de esta decisión, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.»
Es por ello, que teniendo en cuenta que la función principal de la Sindicatura de
Cuentas es examinar las cuentas de los ingresos y gastos de todos aquellos entes
vinculados a la Generalitat de Cataluña y a los efectos de determinar la legalidad
y eficacia de todas las operaciones realizadas por las delegaciones en el exterior, el
Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya encarga a la Sindicatura de Cuentas que elabore un
informe de fiscalización relativo a las cuentas, la estructura del personal y la naturaleza del gasto de personal, por parte de la delegación de Cataluña en Estados Unidos, correspondientes a los ejercicios 2015 al 2019, ambos incluidos.
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Susana Beltrán
García, diputadas, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un
informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern a Itàlia
253-00014/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 48855 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 22.10.2019
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, Susana
Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que
establece el artículo 190.2 del Reglamento del Parlamento, presentan la propuesta de
resolución siguiente para que sea substanciada ante la Comissió de la Sindicatura
de Comptes.
Exposición de motivos

Las Delegaciones de la Generalitat en el exterior han sido un instrumento fundamental para trabajar por la separación de Cataluña y para promover la internacionalización del «procés» denigrando la imagen internacional de España y vulnerando
fehacientemente el artículo 193 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley
2/2014 de Acción y del Servicio Exterior del Estado.
La sentencia número 459/2019 del Tribunal Supremo establece como hechos probados que las delegaciones en el exterior han generado numerosos gastos del erario público con una finalidad claramente ilegal. En particular, la sentencia dice lo
siguiente: «Lo que ahora consideramos relevante, desde el punto de vista penal, es
la manifiesta deslealtad de aplicar fondos públicos al abono de los gastos que se ge3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions
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neraron como consecuencia de una consulta referendaria que fue considerada ilegal
por el Tribunal Constitucional y, en ejecución de esta decisión, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.»
Es por ello, que teniendo en cuenta que la función principal de la Sindicatura de
Cuentas es examinar las cuentas de los ingresos y gastos de todos aquellos entes
vinculados a la Generalitat de Cataluña y a los efectos de determinar la legalidad
y eficacia de todas las operaciones realizadas por las delegaciones en el exterior, el
Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya encarga a la Sindicatura de Cuentas que elabore un
informe de fiscalización relativo a las cuentas, la estructura del personal y la naturaleza del gasto de personal, por parte de la delegación de Cataluña en Italia, correspondientes a los ejercicios 2015 al 2019, ambos incluidos.
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Susana Beltrán
García, diputadas, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

Proposta de resolució d’encàrrec a la Sindicatura de Comptes d’un
informe de fiscalització relatiu a la Delegació del Govern davant la
Unió Europea
253-00015/12
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 48856 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 22.10.2019
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, Susana
Beltrán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que
establece el artículo 190.2 del Reglamento del Parlamento, presentan la propuesta de
resolución siguiente para que sea substanciada ante la Comissió de la Sindicatura
de Comptes.
Exposición de motivos

Las Delegaciones de la Generalitat en el exterior han sido un instrumento fundamental para trabajar por la separación de Cataluña y para promover la internacionalización del «procés» denigrando la imagen internacional de España y vulnerando
fehacientemente el artículo 193 del Estatuto de Autonomía de Cataluña y la Ley
2/2014 de Acción y del Servicio Exterior del Estado.
La sentencia número 459/2019 del Tribunal Supremo establece como hechos probados que las delegaciones en el exterior han generado numerosos gastos del erario público con una finalidad claramente ilegal. En particular, la sentencia dice lo
siguiente: «Lo que ahora consideramos relevante, desde el punto de vista penal, es
la manifiesta deslealtad de aplicar fondos públicos al abono de los gastos que se ge3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions
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neraron como consecuencia de una consulta referendaria que fue considerada ilegal
por el Tribunal Constitucional y, en ejecución de esta decisión, por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.»
Es por ello, que teniendo en cuenta que la función principal de la Sindicatura de
Cuentas es examinar las cuentas de los ingresos y gastos de todos aquellos entes
vinculados a la Generalitat de Cataluña y a los efectos de determinar la legalidad
y eficacia de todas las operaciones realizadas por las delegaciones en el exterior, el
Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya encarga a la Sindicatura de Cuentas que elabore un
informe de fiscalización relativo a las cuentas, la estructura del personal y la naturaleza del gasto de personal, por parte de la delegación de Cataluña en la Unión Europea, correspondientes a los ejercicios 2015 al 2019, ambos incluidos.
Palacio del Parlamento, 11 de octubre de 2019
Lorena Roldán Suárez, portavoz; Maialen Fernández Cabezas, Susana Beltrán
García, diputadas, GP Cs

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 25.10.2019 al 05.11.2019).
Finiment del termini: 06.11.2019; 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

3.10.63. Propostes de resolució per a encomanar un informe a la Sindicatura de Comptes o altres actuacions
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4.

Informació

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 403/XII, sobre la gratuïtat
del servei de menjador per als alumnes de les escoles d’educació
especial Les Aigües i L’Arboç, de Mataró
290-00374/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 48753 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 403/XII, sobre la
gratuïtat del servei de menjador per als alumnes de les escoles d’educació especial
Les Aigües i L’Arboç, de Mataró (tram. 290-00374/12), us informo del següent:
D’acord amb l’establert a l’article 82.2 de la Llei Orgànica d’Educació (LOE),
que té caràcter bàsic i rang de llei orgànica, la prestació del servei de transport i
menjador ha de ser gratuïta per a l’alumnat que per manca d’oferta educativa al seu
municipi s’escolaritza en un municipi veí, independentment de la distància a l’escola. Aquest article no ha estat modificat per la llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre,
per a la millora de la qualitat educativa, ni tampoc s’ha canviat el seu caràcter bàsic
ni el rang de llei orgànica; per tant, cal donar-li compliment.
Per la seva banda, l’article 6.3 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix una regulació diferent per assegurar l’accés equitatiu als serveis escolars de
transport i menjador, mitjançant un sistema d’ajuts adreçats a l’alumnat que viu en
poblacions sense escola, i a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, amb
l’atorgament d’ajuts que poden cobrir totalment o parcialment la despesa, atenent a
la naturalesa del desplaçament i el nivell de renda de les famílies.
D’acord amb l’establert a l’article 2 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual
es regula el servei escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del
Departament d’Ensenyament, estableix que el Departament ha de garantir la prestació del servei de menjador escolar a l’alumnat escolaritzat en centres d’educació
especial, però no estableix que el servei hagi de ser gratuït.
No obstant, els darrers anys des del Departament d’Educació s’ha anat implementant progressivament l’establert a l’article 6.3 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol,
d’educació, tenint en compte les disponibilitats pressupostàries.
Actualment existeix un sistema d’ajuts que comporta que el cost del transport
escolar per a l’alumnat que no està en la situació de necessitat de canvi de municipi,
però que té necessitats educatives específiques, estigui finançat per les administracions públiques (Generalitat i Diputacions) en aproximadament un 80%, i que les
famílies amb pocs recursos econòmics puguin obtenir a través dels consells comarcals o dels ajuntaments un ajut addicional que cobreixi la resta del cost.
Pel que fa al servei de menjador escolar, l’alumnat amb necessitats educatives específiques que no tenen el servei de transport i el servei de menjador escolar gratuït,
poden sol·licitar l’ajut de menjador escolar mitjançant les convocatòries que publiquen els consells comarcals. A través d’aquestes convocatòries s’atorguen ajuts del
50% o del 100% del cost, en funció de la seva renda, del grau de discapacitat, de
situacions específiques de la unitat familiar o de situació de necessitat social.
A més, tot l’alumnat escolaritzat en centres d’educació especial té la possibilitat
de sol·licitar ajuts a través de la convocatòria d’ajuts per a alumnes amb necessitat
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específica de suport educatiu que publica el Ministerio de Educación Cultura y Deporte. En aquesta convocatòria poden obtenir ajuts per a diferents conceptes, entre
els quals hi ha els dels serveis de transport i menjador escolar.
En conseqüència, cal donar compliment a la normativa vigent i garantir la gratuïtat dels serveis de transport i menjador escolar a l’alumnat que per manca d’oferta
educativa al seu municipi s’escolaritza en un municipi veí.
En la resta de casos, i en funció de les disponibilitats pressupostàries, ja s’han
instrumentat mecanismes per tal que els alumnes amb necessitats educatives específiques que no tenen dret als serveis de transport i menjador escolar gratuïts puguin
gaudir d’ajuts que, segons el cas, poden ser de fins al 100% del cost dels serveis.
Barcelona, 11 d’octubre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 407/XII, sobre la construcció
d’un centre educatiu als barris del Raval i dels Safaretjos i la
instal·lació de mòduls prefabricats i provisionals a Santa Coloma de
Gramenet
290-00378/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 48754 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 407/XII, sobre la
construcció d’un centre educatiu als barris del Raval i dels Safaretjos i la instal·lació de mòduls prefabricats i provisionals a Santa Coloma de Gramenet (tram. 29000378/12), us informo del següent:
L’Institut de Santa Coloma de Gramenet és un centre ubicat en mòduls prefabricats.
La nova construcció de l’edifici de l’Institut de Santa Coloma de Gramenet està
prevista en el Pla d’obres del Departament d’Educació. La redacció del projecte executiu i l’execució de les obres dependran de la cessió del solar per part de l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, i de la disponibilitat pressupostària.
Barcelona, 11 d’octubre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 408/XII, sobre la construcció
del nou edifici de l’Escola Mare de Déu del Roser de Vallmoll
290-00379/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 48755 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 408/XII, sobre la
construcció del nou edifici de l’Escola Mare de Déu del Roser de Vallmoll (tram.
290-00379/12), us informo del següent:
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La construcció de l’Escola Mare de Déu del Roser de Vallmoll està prevista en
el Pla d’Obres del Departament d’Educació. En aquests moments s’estan duent a terme les gestions pertinents per signar un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament
de Vallmoll.
Barcelona, 11 de setembre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 409/XII, sobre el nou institut
de Miami Platja, a Mont-roig del Camp
290-00380/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 48756 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 409/XII, sobre el
nou institut de Miami Platja, a Mont-roig del Camp (tram. 290-00380/12), us informo del següent:
El 4 d’abril de 2019 des del Departament d’Educació es va sol·licitar a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp la documentació necessària per la cessió del solar per
a la construcció de l’Institut Miami.
El 25 de juliol de 2019 l’Ajuntament de Mont-roig del Camp va trametre al Departament d’Educació el document relatiu a l’aprovació per la Junta de Govern Local de la segregació dels terrenys per a la construcció de l’Institut de Miami (número
d’expedient 8194/2019).
La construcció de l’Institut Miami es va aprovar en l’Acord de Govern de 30
d’abril de 2019 amb un pressupost de 3.800.000 €.
L’execució de les obres per la construcció de l’Institut Miami es durà a terme tan
bon punt l’Ajuntament de Mont-roig del Camp cedeixi el solar corresponent per a la
seva construcció i aquest pugui ser acceptat per la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 11 d’octubre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 410/XII, sobre la reparació i
el millorament de la pista de bàsquet de l’Escola d’Art i Superior de
Disseny Deià, de Barcelona
290-00381/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 48757 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 410/XII, sobre la
reparació i el millorament de la pista de bàsquet de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, de Barcelona (tram. 290-00381/12), us informo del següent:
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En els darrers mesos s’han realitzat diverses reunions de treball amb representants de totes les parts implicades, el Districte de Nou Barris, el Club de Bàsquet
Canyelles, l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià, i el Consorci d’Educació de
Barcelona.
S’han estudiat les diverses opcions per resoldre la demanda del Club de Bàsquet
Canyelles de disposar d’una pista esportiva que compleixi els requisits tècnics que
estableix la Federació Catalana de Basquetbol.
De manera consensuada, s’ha acordat iniciar l’execució de les obres de reforma i
millora de la pista de bàsquet de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià i que es
cobreixi amb una carpa per tal de que sempre es pugui utilitzar.
El pressupost d’aquesta actuació és d’un total de 673.808 euros, més 50.000 euros, aproximadament, en concepte d’honoraris per la realització del projecte executiu, la direcció facultativa de l’obra i altres aspectes tècnics.
Des de la Direcció d’Equipaments Educatius del Consorci d’Educació s’han
realitzat els tràmits necessaris per demanar la llicència d’obres majors per aquesta
construcció.
Entre els mesos d’octubre i novembre d’enguany està previst que s’iniciï la licitació per l’execució de les obres de reforma i millora de la pista de bàsquet de l’Escola
d’Art i Superior de Disseny Deià.
Barcelona, 11 d’octubre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació

Control del compliment de la Resolució 411/XII, sobre l’ampliació
del menjador de l’Escola Frederic Godàs, de Lleida
290-00382/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 48758 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 162 i 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 411/XII, sobre l’ampliació del menjador de l’Escola Frederic Godàs, de Lleida (tram. 290-00382/12), us
informo del següent:
El Departament d’Educació planifica i prioritza les actuacions d’acord amb les
necessitats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària.
L’ampliació del menjador de l’Escola Frederic Godàs de Lleida no està prevista
en el Pla d’Obres del Departament d’Educació
Barcelona, 11 d’octubre de 2019
Josep Bargalló Valls, conseller d’Educació
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290-00387/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 48941 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 168.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 417/XII, sobre l’adopció de
mesures per a pal·liar la manca de socorristes en platges i piscines públiques (tram.
290-00387/12)/XII, us informo, amb el document annex facilitat pel Consell Català
de l’Esport, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 16 d’octubre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, informem del següent:
En referència al punt 1 a)
La formació dels tècnics en Salvament i Socorrisme es realitzava en diferents
entitats privades amb diferents càrregues lectives que oscil·laven de les 30 a les 100
hores lectives, fins el 2011.
Aquesta situació es va perllongar fins a la publicació dels títols següents i la seva
implementació al Sistema Educatiu:
– Títol Tècnic esportiu en Salvament i Socorrisme, RD 878/2011, de 24 de juny
(BOE núm. 175 de 22.7.2011), és un grau mitjà consta de dos cursos:
• Cicle inicial– primer curs, s’obté el certificat de superació de cicle inicial de
Salvament i Socorrisme
• Cicle final– segon curs, obtenció del títol de tècnic esportiu de Salvament i Socorrisme
– Títol de Tècnic esportiu superior en salvament i socorrisme RD 879/2011, de
24 de juny (BOE 175 de 22.7.2011), un grau superior d’un curs.
Les càrregues lectives dels diferents nivells són les següents:
– Títol de tècnic/a en salvament i socorrisme.
• Durada: Grau mitjà: 1.155 hores
• Cicle inicial salvament i socorrisme: 495 hores.
• Cicle final de salvament i socorrisme: 660 hores.
– Títol de tècnic/a superior en salvament i socorrisme.
• Durada: Grau mitjà: 855 hores
Algunes circumstàncies pròpies d’aquests ensenyaments són les segúents:
– Per accedir-hi és necessaria la superació d’una prova específica d’accés que
permeti determinar els mínims per poder assolir les competències que es desprenen
del títol
– El cicle inicial (GM), el cicle final (GM) i el Grau Superior d’aquests ensenyaments conformen diferents perfils professionals que s’ajusten a les demandes del
sector i que permeten la inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport
(ROPEC).
– El cicle inicial permet trebsllar dins del sector.
– La realització d’aquesta formació no està condicionada al calendari escolar. Es
pot realtizar de format intensiu i aprofitant periodes no lectius.
4.50.01. Compliment de resolucions

23

BOPC 448
24 d’octubre de 2019

– Per accedir al Grau Superior és necessari el GM superat i per accedir al Cicle
Final del Grau Mitjà és condició haver superat el cicle inicial.
– L’obtenció del Grau Superior permet l’accès a la Universitat
Atenent a la informació facilitada pel departament d’Educació, els criteris per
elaborar la planificació de l’oferta d’aquests ensenyaments i la seva distribució territorial han estat els següents en funció de les prioritats detectades:
a. Cobrir tot el lítoral de les costes catalanes amb centres docents repartits en diferents poblacions de la geografia catalana
b. Cobrir la demanda del territori interior de Catalunya en centres de referència
que permetin donar resposta a les necessitats de l’entorn.
c. Disposar d’oferta formativa a tots els Serveis territorials del Departament
d’Educació per cobrir la totalitat del territori de forma equilibrada en relació amb la
població i la demanda detectada.
El Departament d’Educació ha realitzat un despelgament d’oferta pública i
d’oferta privada de centres docents que realitzen la formació des de la publicació
dels dos títols de tècnic esportiu i tècnic esportiu superior en salvament i socorrisme. Actualment, en el curs 2018-19, hi ha un total de 35 centres que estan autoritzats
per impartir l’especialitat de salvament i socorrisme, dels quals:
– 14 centres són públics, 13 dependents del Departament d’Educació i 1 dependent del Departament de Presidència)
– 21 centres són privats
La seva distribució geogràfia és la següent:
Taula territori - centres
Territori

Centre públic

Centre privat

Total centres: 35

Barcelona ciutat

2

8

10

Província Barcelona

5

10

15

Província Girona

3

1

4

Província Lleida

2

2

4

Província Tarragona

2

0

2

Us facilitem el nombre d’alumnes matriculats per cursos des del 2012-2013 fins
el curs 2018-19 i per nivell cursat:
Taula d’Alumnes matriculats per curs i per nivells

Curs

Centres públics
CI

CF

Total
públics i
privats

Centres privats

GS Total

CI

CF

GS

Total
**

2018-2019

158

3

36

193*

2017-2018

441

129

32

602

193

7

0

200

2016-2017

280

130

33

443

107

1

0

108

2015-2016

228

108

26

362

42

1

0

43

2014-2015

204

87

9

300

42

0

0

42

2013-2014

216

55

0

271

6

0

0

6

2012-2013

72

0

0

72

6

0

0

6

802
551
405
342
277
78

Font: estadístiques del Departament d’Educació
– Dades provisionals 1r trimestre

En relació amb el punt 1 b)
En el marc normatiu vigent, a partir de l’aprovació dels Reials Decrets 878/2011 i
879/2011, així com de l’aprovació de la Llei 7/2015, de 14 de maig, de modificació de
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la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport, tot el sector
professional dels socorristes aquàtics ha quedat regulat.
– La llei 3/2008 de l’exercici de la professió deixa exempts als socorristes.
(3.5.2008)
– La llei 7/2015 de modificació de la llei 3/2008 de l’exercici de les professions
incorpora els socorristes a la seva regulació. (15.5.2015)
– Instrucció interna emesa per la Secretaria General de l’Esport 9 de febrere de
2017 que té validesa fins a 31 d’octubre de 2020: aquesta instrucció permet que qui
tingui competències en socorrisme aquàtic en piscines pugui exercir professionalment en àmbit del medi natural.
A més de les titulacions regulades dins del sistema educatiu, l’Administració ha
desenvolupat diverses actuacions per poder accedir al Registre Oficial de Professionals de l’Esport (ROPEC) en qualitat de socorrista aquàtic.
Es pot accedir al ROPEC, directament mitjançant la sol·licitud de tràmit els següents professionals:
– Les persones què disposen d’un Certificat atorgat per la Federació Espanyola
de Salvament i Socorrisme anteriors al 15 de juliol de 1999
• Tècnic en primers auxilis
• Tècnic en salvament de piscines
• Tècnic en salvament aquàtic
• Tècnic superior en salvament aquàtic
• Socorrista internacional
• Monitor salvament aquàtic
– Les persones que han cursat el Cicle formatiu d’ensenyaments esportius en salvament i socorrisme
• Grau mitjà:
° Cicle inicial (piscines)
° Títol (espais naturals)
• Grau Superior
– Les persones que disposen d’un Certificat de professionalitat
• Socorrisme en instal·lacions aquàtiques
• Socorrisme espais aquàtics naturals
– Les persons que han obtingut una Qualificació professional
• Iniciació esportiva Socorrisme instal·lacions aquàtiques
• Socorrisme espais aquàtics naturals
Poden accedir, directament a través de la sol·licitud de tràmit tots els professionals llicenciades/graduades en tràmit d’habilitació realitzat sempre i quan estiguin
col·legiades i reuneixin els requisits corresponents: Llicenciat en Educació Física/
Llicenciat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport /Graduat en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
Cal fer un tràmit previ per accedir al ROPEC, aquelles persones que disposin de
formació anterior al 21/05/2015 determinada pel Decret 95/2000, del 22 de febrer,
modificat mitjançant el Decret 165/2001. Del 12 de juny, o altres formacions contrastades referides al salvament i socorrisme com les següents sempre i quan tinguin
experiència professional anterior al 31/03/2017 en socorrisme aquàtic en piscines i/o
en medi aquàtic.(Adjuntem infografia realitzada l’any 2017 per facilitar la informació dels tràmits als usuaris).
Aquestes formacions estan tipificades de la manera següent:
– Persones amb el Grau Superior d’Animació d’Activitats Físiques i Esportives
– Persones amb formació de la Creu Roja Catalunya
– Persones amb formació acreditada per la Federació Catalana de Salvament
i Socorrisme
– Formacions derivades a través d’altres Departaments de la Generalitat
– Alumnes formats amb especialitat AFDB10 l’any 2010 en Socorrista Aquàtic

4.50.01. Compliment de resolucions

25

BOPC 448
24 d’octubre de 2019

– Alumnes formats amb especialitat AFDB10 l’any 2011 en Socorrista Aquàtic
– Curs de socorrista aquàtic, d’acord amb la Resolució TRI/863/2004, d’1 d’abril,
de convocatòria per a l’any 2004 del Pla FIP
– Curs de socorrista aquàtic realitzat d’acord amb la Resolució de 14 de novembre de 2001, de convocatòria per a l’any 2002.
– Curs de socorrista aquàtic d’acord amb l’Ordre TIC/392/2002, de 12 de novembre, de convocatòria per a l’any 2003.
– Cursos impartits per la Universitat Autònoma de Barcelona en Socorrisme
aquàtic
– Cursos impartits d’Associacions professionals i un nombre indeterminat de formacions d’entitats públiques i privades de Catalunya i de la resta de l’estat espanyol
o internacionals, que compleixen amb escreix tant la carrega formativa en continguts i hores, i que fins l’entrada en vigor de la Llei 7/2015 els permetia treballar a
Catalunya.
– de salvament i socorrisme, com a l’article 9 que estableix les ocupacions i llocs
de treballs d’aquests professionals.
– Altres formacions que es considerin adients.
Sobre el punt 1 c)
Des del Consell Català de l’Esport durant el primer trimestre de l’any 2020, es
va crear un grup de treball de tots els agents implicats del sector del socorrisme per
debatre i buscar propostes de solucions davant el neguit del sector professional.
En aquest hi van participar membres de diferents Departaments: Salut, Educació, Territori i Sostenibilitat, Treball, Afers Social i Famílies, així com representants
de la federació catalana de salvament i socorrisme.
Després de dues reunions, es va veure adient convocar els representants dels municipis mitjançant l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis
de Catalunya, per tal d’establir mecanisme i donar el suport adient per treballar conjuntament amb la dignificació de la professió del socorrisme. Així es va fer al mes
de juny, per poder establir les bases i afrontar la campanya de la temporada 2020
les necessitats que calguin.
Cal tenir en compte que amb les dades que consten al ROPEC, a Catalunya hi
ha suficients persones registrades en l’àmbit del socorrisme aquàtic per cobrir totes
les necessitats.
Antoni Reig i Casassas, director Consell Català de l’Esport
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 432/XII, sobre la retenció
de talent als hospitals de la xarxa pública
290-00402/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 48960 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 432/XII, sobre la retenció de talent als hospitals de la xarxa
pública, amb número de tramitació 290-00402/12, el control de compliment de la
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qual correspon a la Comissió de Salut, atesa la complexitat de la seva elaboració a
partir d’informacions procedents de diferents unitats.
Barcelona, 17 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 48960).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 16.12.2019 al 21.01.2020) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
22.01.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

Control del compliment de la Resolució 433/XII, de suport
a les persones que pateixen la síndrome postpòlio
290-00403/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 48961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 433/XII, de suport a les persones que pateixen la síndrome
postpòlio, amb número de tramitació 290-00403/12, el control de compliment de la
qual correspon a la Comissió de Salut, atesa la complexitat de la recollida d’informació procedent de diferents unitats.
Barcelona, 17 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 48961).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 16.12.2019 al 21.01.2020) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
22.01.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.
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290-00404/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 48962 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 434/XII, sobre la introducció de la perspectiva de gènere en
els protocols i els diagnòstics sanitaris, amb número de tramitació 290-00404/12,
el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut, atesa la complexitat d’elaboració d’aquest informe i la informació procedent de diferents unitats.
Barcelona, 17 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 48962).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 16.12.2019 al 21.01.2020) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
22.01.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

Control del compliment de la Resolució 435/XII, sobre l’entitat
del Servei Català de la Salut que haurà de gestionar l’Hospital
Universitari Sant Joan de Reus
290-00405/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 48963 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 435/XII, sobre l’entitat del Servei Català de la Salut que haurà
de gestionar l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, amb número de tramitació
290-00405/12, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut, atesa la complexitat que suposa l’elaboració d’aquest informe a partir d’informacions procedents de diferents unitats.
Barcelona, 17 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 48963).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 16.12.2019 al 21.01.2020) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
22.01.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

Control del compliment de la Resolució 436/XII, sobre l’Hospital
Jaume Nadal Meroles, de Lleida
290-00406/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 48964 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 436/XII, sobre l’Hospital Jaume Nadal Meroles, de Lleida,
amb número de tramitació 290-00406/12, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut, atesa la complexitat per elaborar la informació que
prové de les nostres unitats.
Barcelona, 17 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 48964).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 16.12.2019 al 21.01.2020) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
22.01.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

Control del compliment de la Resolució 437/XII, sobre l’atenció
pediàtrica urgent a Tarragona
290-00407/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 48965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 437/XII, sobre l’atenció pediàtrica urgent a Tarragona, amb
número de tramitació 290-00407/12, el control de compliment de la qual correspon
a la Comissió de Salut, atesa la complexitat que suposa l’elaboració d’aquest informe
i la recollida d’informació de diverses unitats.
Barcelona, 17 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 48965).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 16.12.2019 al 21.01.2020) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
22.01.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

Control del compliment de la Resolució 438/XII, sobre el garantiment
dels drets dels ciutadans atesos als centres d’urgències d’atenció
primària
290-00408/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 48966 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 438/XII, sobre el garantiment dels drets dels ciutadans atesos
als centres d’urgències d’atenció primària, amb número de tramitació 290-00408/12,
el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut, atesa la complexitat que comporta l’elaboració d’aquest informe a partir de les informacions rebudes de diferents unitats.
Barcelona, 17 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 48966).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 16.12.2019 al 21.01.2020) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
22.01.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.
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290-00409/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 48967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 439/XII, sobre la recuperació dels serveis de salut del CAP
Vallirana, amb número de tramitació 290-00409/12, el control de compliment de la
qual correspon a la Comissió de Salut, atesa la complexitat que comporta la recollida d’informació i de les dades procedents de diferents unitats.
Barcelona, 17 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 48967).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 16.12.2019 al 21.01.2020) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
22.01.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

Control del compliment de la Resolució 440/XII, sobre la construcció
d’un centre d’atenció primària al barri de Can Clota, d’Esplugues de
Llobregat
290-00410/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 48968 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

Alba Verges i Bosch, Consellera de Salut de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 440/XII, sobre la construcció d’un centre d’atenció primària
al barri de Can Clota, d’Esplugues de Llobregat, amb número de tramitació 29000410/12, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut, atès
el detall necessari en l’elaboració d’aquest informe, així com la recollida d’informació i dades procedents de diferents unitats.
Barcelona, 17 d’octubre de 2019
Alba Vergés i Bosch, consellera de Salut
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Salut (reg. 48968).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 16.12.2019 al 21.01.2020) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
22.01.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 79/XII, sobre el món local
390-00079/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 48813 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la Moció 79/XII, sobre el món local (tram. 390-00079/12)
us informo, amb el document annex facilitat per la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 15 d’octubre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
Annex

En compliment de l’esmentada Moció, us fem avinent el següent:
Pel que fa al punt 1)
El Parlament de Catalunya insta el Govern a promoure una nova llei de governs
locals i de finançament local, mitjançant el Consell de Governs Locals i amb el consens de les entitats municipalistes, un cop s’hagin constituït els nous ens locals sorgits de les eleccions municipals.
El Govern té previst impulsar el debat sobre la futura Llei de Governs locals i
del seu finançament a través del Consell de Governs Locals i sempre d’acord amb
les entitats municipalistes.
Pel que fa al punt 2)
a) Reconèixer l’obligació de pagar les subvencions als trenta-sis ajuntaments catalans que van presentar una reclamació pel deute contret, pendent d’abonar, per la
gestió del servei de les llars d’infants del municipi, tal com estableix la sentència del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de gener de 2018.
b) Establir de manera immediata un calendari de pagament i de restitució dels
saldos pendents per concepte de finançament endarrerit de les partides destinades
al foment i funcionament de les llars d’infants municipals no retornades als ajuntaments des del 2012, i també de les que no han estat substituïdes per les subvencions
de les diputacions provincials, i actuar amb lleialtat institucional i transparència en
el compliment dels terminis de pagament fixats.
c) Estudiar la dotació dels recursos necessaris per a les llars d’infants municipals
que incorporin una nova línia a mig curs escolar per adaptar-se a les necessitat de
la població.
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La Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, estableix en
el seu article 1r. que les llars d’infants de la Generalitat i les de les administracions
locals constitueixen la xarxa de llars d’infants de titularitat pública de Catalunya i
que el Govern, en col·laboració i coordinació amb els ajuntaments, ha d’impulsar el
desenvolupament de la dita xarxa amb la finalitat d’assegurar una oferta suficient per
a la població menor de tres anys que sol·liciti una plaça en qualsevol lloc del territori
de Catalunya.
L’article 1 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, relatiu als drets i deures en l’àmbit de l’educació, preveu
que «totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès públic que
garanteixi aquests drets».
L’article 198.2, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació orientat al finançament
del primer cicle d’educació infantil concreta que «preferentment per a satisfer les necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i
en zones rurals, d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert prèviament, el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment
de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal».
El dia 14 de febrer de 2005 es va subscriure un Acord marc de col·laboració entre
el Departament d’Educació, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, d’ara endavant Entitats Municipalistes que,
amb la finalitat d’impulsar la creació de 30.000 noves places públiques en llars d’infants, finançava la creació de places creades pels ajuntaments mitjançant l’aportació
de 5.000,00€ per plaça creada i de 1.800,00€ any per plaça, en concepte de despeses ordinàries de funcionament. La vigència de l’esmentat acord va acabar a finals
del curs 2008-09, però tanmateix es va considerar necessari establir un nou marc de
col·laboració per al curs 2010-11 per tal de continuar garantint el finançament de les
despeses destinades al funcionament de les llars d’infants de titularitat de les administracions locals per part del Departament d’Educació.
El 19 de novembre de 2010 el govern va aprovar un nou Acord Marc. El nou
acord preveia un import corresponent a 1.800€ per alumne equivalent1 o 1.100 €
en el cas dels Ajuntaments que no s’havien compromès a crear places en el marc de
l’Acord del 2005. Es va establir que el Departament d’Educació determinaria mitjançant Resolució, i tenint en compte el total d’alumnes declarats com equivalents a
partir de les dades de matrícula, i previ Acord de Govern, l’import de la subvenció
corresponent a cada corporació, així com l’import de les possibles bestretes i el termini màxim per justificar les subvencions.
La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017 considera en la seva Disposició addicional 49 relativa a les Escoles bressol que «l’educació de zero a tres anys és una etapa educativa fonamental» i estableix
que «El Govern ha de recuperar la coresponsabilitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals i, dins les disponibilitats pressupostàries per al
2017, ha de garantir un finançament de les escoles bressol».
L’article 162 de la LEC concreta les modalitats de corresponsabilització entre
l’Administració educativa de la Generalitat i les administracions locals i determina
que «Els ens locals i l’Administració de la Generalitat col·laboren , en l’àmbit educatiu, per mitjà de la comissió mixta constituïda per representants de les entitats municipalistes i del Departament, sens perjudici de les competències que la llei atribueix
al Consell de Governs Locals.» Atès que a partir del curs 2012-2013 l’esforç que
han hagut de fer els Ajuntaments i les Diputacions per contribuir al finançament
de l’etapa 0-3 ha estat molt gran, el Govern de la Generalitat ha pensat en fórmules
que permetin compensar aquest finançament, tenint present en qualsevol cas que ara
com ara, aquest esforç haurà de seguir sent compartit durant un període de temps.
El Departament d’Educació, en el marc de la comissió mixta constituïda per repre-
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sentants de les entitats municipalistes i del Departament, fa la proposta de contribuir
al finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de les llars d’infants de titularitat de les corporacions locals des d’una perspectiva de corresponsabilitat. Proposa establir un import per al finançament d’aquestes places, que serà un
mòdul fix per any i alumne equivalent; a aquest mòdul se li aplicarà un increment
progressiu , passant de 1.300 € inicials a 1.800 € en acabar el termini previst. Aquest
mòdul haurà de comptar amb el cofinançament imprescindible de les Diputacions,
tot i que aquest s’anirà reduint de manera inversament proporcional a l’increment
assumit pel Departament.
Tenint en compte que fa 6 anys que el Departament d’Educació no finança les
escoles bressols, es pretén establir un acord que reguli el retorn en termes de corresponsabilitat i progressió restitutiva.
Per fer front al cofinançament les Diputacions contribuirien inicialment amb un
import que caldria acordar en termes €/plaça d’alumne equivalent. Aquest import
disminuiria durant cursos successius fins arribar a un nivell de finançament zero.
Els compromisos del Departament implicarien assumir un mòdul inicial en els
mateixos termes €/plaça d’alumne equivalent. En un termini màxim de deu anys,
l’aportació del Departament acabaria completant un mòdul €/plaça d’alumne equivalent sostingut íntegrament amb fons del Departament.
d) Ampliar l’oferta pública de formació professional, especialment de la modalitat dual, d’acord amb les necessitats formatives del territori, i garantir-ne la gratuïtat.
L’oferta pública d’FP s’ha incrementat en 53 grups nous a tot el territori (21 de
grau mitjà i 32 de grau superior) aquest curs. I pel que fa a FP dual, es preveu que
uns 9.000 alumnes enfront dels 7.737 alumnes del curs passat facin segon curs d’FP
dual.
Pel que fa al punt 3)
a) Presentar-li, perquè sigui validat pel Ple, un decret llei d’accessibilitat al sistema sanitari que permeti abordar el problema de les llistes d’espera i establir temps
d’espera garantits; tenir un compromís de transparència mitjançant la publicació
semestral de les llistes desglossades per centre i tipus d’intervenció a la web del Servei Català de la Salut amb format de dades obertes, i vetllar per l’equitat territorial.
S’està treballant en un nou decret de Govern que inclourà tres nous procediments
en temps de garantia (el de reconstrucció mamària, –inclòs també el tatuatge de mugró–, i les reconstruccions després d’haver patit un càncer de còlon i de bufeta), així
com també nous criteris d’equitat, que tindran en compte, a més del temps i dels
criteris clínics, altres aspectes relatius a la condició de la persona, com podrien ser
la dependència, l’estat del cuidador o la situació laboral. La implementació d’aquests
criteris es farà de manera progressiva, per procediments, i en consens amb les societats científiques.
El nou decret també contemplarà una llista única a Catalunya en intervencions
molt específiques i complexes, com és el cas de la reassignació sexual per a les persones trans.
El text preliminar s’ha presentat al Consell de Direcció del CatSalut el 30 de setembre de 2019. Tot seguit, es comunicarà al Govern i s’ìniciarà la fase de consulta
pública. Es preveu finalitzar la tramitació al tercer trimestre de 2020.
b) Dotar amb els recursos necessaris un pla de xoc per a reduir el volum de les
llistes d’espera quirúrgiques, de proves diagnòstiques i de visita a especialistes.
Atès que la millora del temps d’accés als serveis és un compromís del Departament de Salut cap a la ciutadania, en el període abril 2017-abril 2018 ja es va aplicar,
en el marc del Pla integral per a la millora de les llistes d’espera, un pla de xoc (57 M€
addicionals) que les ha millorat significativament, tant pel que fa a increment d’ac-
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tivitat com pel que fa a la reducció del nombre de pacients en espera i la reducció
del temps d’espera.
Així, si al 2015 un 87% dels pacients van ser operats en el temps estipulat, la xifra es va incrementar al 2018 fins el 94% dels pacients.
c) Recuperar els serveis d’atenció continuada als centres d’atenció primària, que
van reduir serveis per efecte de les retallades, i reobrir i dotar de professionals els
ambulatoris municipals tancats.
Els dispositius d’atenció continuada de Catalunya s’han de considerer en el marc
conjunt de la reordenació de l’atenció continuada del territori, definida en el Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC).
Aquest Pla té per objectiu assegurar una atenció continuada i urgent, equitativa i
de qualitat, adaptada a les necessitats de salut de les persones, a través d’una xarxa
d’atenció integrada, accessible i resolutiva, liderada per professionals, que situï al
ciutadà al centre del sistema.
Els criteris de planificació de l’atenció continuada i urgent de l’atenció primària
(pàgines 58-61 del document PLANUC) són els següents:
– Criteri poblacional
– Criteri de fluctuacions
– Criteri d’activitat
– Criteris d’accessibilitat
Els tancaments que s’hagin produït, doncs, s’han dut a terme tenint en compte
l’existència d’alternatives que asseguren la continuïtat de l’assistència, bé sigui la
proximitat d’un altre centre d’atenció primària, un CUAP o un hospital de referència
per als horaris en què els centres d’atenció primària romanen tancats o la possibilitat
d’adreçar-se al servei 061 CatSalut Respon, que indicarà el dispositiu a utilitzar en
cada cas que se li presenti, i el prestarà a través del SEM quan sigui necessari (atenció domiciliària o trasllat a centre hospitalari).
d) Garantir que els municipis turístics disposen dels recursos necessaris durant
el període d’estiu per a atendre els pacients.
En determinats períodes estacionals el sistema sanitari s’enfronta a l’augment de
la demanda d’atenció urgent. Aquests períodes normalment són a l’hivern (com a
conseqüència de l’epidèmia de la grip, entre d’altres) i a l’estiu (per l’increment del
turisme en zones costaneres). Per donar resposta a l’increment d’utilització de serveis, generalment durant l’hivern es reforcen els recursos assistencials als hospitals,
als centres sociosanitaris, a l’atenció primària i domiciliària, i al SEM, i a l’estiu
s’incrementen els professionals d’atenció primària i els recursos del SEM. Els dispositius sanitaris de Catalunya, així com les mateixes regions sanitàries, elaboren
els seus plans operatius de contingència on queden reflectits els diferents nivells de
resposta en funció de la demanda assistencial. Un dels aspectes clau d’aquests plans
és assegurar la coordinació territorial entre tots els recursos assistencials del territori per tal de fer front a les necessitats d’atenció en cada moment.
A més, durant l’estiu s’activa el Pla d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS), amb l’objectiu de reforçar les mesures preventives i de consell, que permetin minimitzar els efectes negatius de les onades de calor
sobre la salut de la població, especialment dels grups més vulnerables: gent gran
(sobretot els més grans de 75 anys), nadons, persones amb discapacitats físiques o
psíquiques que tenen limitada la seva autocura, persones amb malalties cròniques,
persones fràgils que viuen soles, persones amb condicions socials precàries, pacients amb medicacions que actuen sobre el sistema nerviós central, persones que
realitzen una activitat física intensa o aquelles que han de romandre o fer activitat
física a l’aire lliure (incloses les activitats laborals), etc. Alhora, el POCS coordina
les mesures i els recursos existents arreu del territori per fer front a una possible
onada de calor.
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Pel que fa al punt 4)
a) Habilitar la partida necessària en els pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a la construcció de noves residències, centres de dia i pisos tutelats de
titularitat pública d’acord amb les necessitats existents a tot el territori.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està en procés d’elaboració
del nou Pla Estratègic de Serveis Socials 2020–2024, actualment s’ha presentat el
document de bases i hem obert un procés de participació amb el sector de serveis
socials i la ciutadania. El Pla Estratègic aposta pel reforç dels serveis de prevenció i
comunitaris per la prevenció i promoció de l’autonomia personal i pe reforç dels serveis en l’entorn domiciliari per tal d’evitar o retardar la institucionalització i els recursos finalistes.
En aquest marc del nou Pla Estratègic, per tal d’abordar l’atenció de les persones
que la seva situació requereixi d’una atenció institucionalitzada, el Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies incrementarà de manera progressiva cobertures i
potenciarà les fórmules més sostenibles per al finançament de noves places, aprofitant els recursos ja existents per tal d’augmentar la cobertura de places públiques per
a l’atenció residencial i centres de dia de la gent gran.
b) Atorgar 3.500 noves prestacions econòmiques vinculades a residència amb
l’objectiu de reduir, durant l’any 2019, la llista d’espera de persones per a aconseguir una plaça pública i que en l’actualitat supera les 18.400 persones que tenen
el dret reconegut a una plaça residencial, i poder activar les 5.000 places lliures
que hi ha a Catalunya, en compliment de la prestació econòmica vinculada al servei a què fa referència la Llei de l’Estat 39/2006, del 14 de desembre, de promoció
de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència, i garantir l’aplicació correcta del protocol de gestió i procediment d’elaboració del Programa individual d’atenció (PIA) en tots els casos.
Sobre atorgar 3.500 noves prestacions vinculades al servei a residència us fem
saber que, a dia d’avui, se’n tramiten tantes com sol·licituds es presenten.
El 27 de febrer de 2019 el Govern va explicar davant del Parlament l’elaboració
de l’Avantprojecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019, mitjançant el qual la despesa en treball i afers socials creixia en 222,2 milions d’euros,
destinats a millorar l’atenció a la dependència, a l’atenció a la infància i l’adolescència en riscs socials, o als centres especials de treball.
Atès que no s’ha aprovat l’avantprojecte de pressupost 2019 es manté vigent
la situació de pròrroga pressupostària. No obstant la consellera de la Presidència
va anunciar el 10 d’abril que el Govern farà una nova convocatòria del Pla Únic
d’Obres i Serveis que abastarà el període 2020-2024 al qual destinarà 250 milions
d’euros i que està treballant amb les Diputacions per complementar aquest import.
Mitjançant l’Acord de Govern de 21 de maig es va aprovar la despesa pluriennal de
250 milions per part de la Generalitat.
L’Avantprojecte de Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2019 resta
pendent de ser aprovat pel Parlament, amb el qual es podrien dur a terme noves actuacions en els àmbits tant social com local.
En tot cas, cal tenir present que les regles fiscals actualment vigents limiten molt
la capacitat d’incrementar la despesa pública, la Generalitat de Catalunya encara
està en una situació de reducció de dèficit. Els escenaris a mitjà termini indiquen que
els increments de despesa futurs seran moderats perquè una vegada assolit l’equilibri començarà a actuar la restricció de la regla de despesa. L’increment tendencial
de la despesa pública derivada de l’envelliment de la població, les innovacions mèdiques, el desplegament de la Renda Garantida de Ciutadania aprovada per unanimitat al Parlament, i les millores laborals aprovades, entre altres, esgoten la totalitat
de l’increment permès per la regla de despesa. Per tant el desplegament d’aquestes
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actuacions estarà supeditat, en tot moment, al compliment dels objectius d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera.
Finalment, també és important constatar dos fets rellevants en relació amb el
finançament de l’administració local, que mostren que la seva situació financera és
millor que la de la Generalitat de Catalunya:
1. El conjunt de l’administració local ha tancant amb superàvit els darrers exercicis, mentre que la Generalitat de Catalunya (a l’igual que la majoria de comunitats
autònomes de regim comú) continua en una situació dèficit.
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_analisi_fiances_publiques_estabilitat_sostenibilitat_finances/Objectius_i_seguiment_estabilitat_i_sostenibilitat_financera/arxius/seguiment-deficit-nivells.pdf
2. El volum total de deute net (deute brut neta de dipòsits y efectiu) de les corporacions locals es troba proper al 0% del PIB, mentre que la Generalitat de Catalunya
segueix mostrant nivells elevats (33,9% del PIB).
http://www.airef.es/es/sostenibilidad/observatorio-deuda/
http://economia.gencat.cat/web/.content/70_analisi_fiances_publiques_estabilitat_sostenibilitat_finances/Objectius_i_seguiment_estabilitat_i_sostenibilitat_financera/arxius/seguiment-deute-nivells.pdf
c) Garantir als ajuntaments el funcionament dels centres especials de treball i
d’educació especial, i donar compliment de manera immediata al pagament del 50%
i el 55% del salari mínim interprofessional a les persones amb discapacitat física i
amb dificultats especials, segons que correspongui, que treballen als centres especials de treball, tal com ha estat acordat i amb el finançament per mitjà de la Conferència Sectorial d’Ocupació.
Pel que fa al pagament del 50% de l’SMI, ja estem donant compliment segons
la limitació pressupostaria que decideix el govern espanyol i de fet ja hem pagat les
nòmines de gener a març i estem a punt de pagar abril de les persones amb discapacitat treballadores de CET que hi ha pogut accedir.
Pel que fa al 55% de pagament en concepte de SMI a les persones amb especials
dificultats, encara no és res més que un compromís de paraula perquè està pendent
l’aprovació de l’Ordre del Ministerio de Treball que ho ha de permetre i per la que
s’incrementen, amb caràcter extraordinari per l’any 2019, les subvencions destinades al manteniment de llocs de treball de persones amb discapacitat d’especials dificultats en els CET. Aquesta Ordre no s’ha aprovat encara.
d) Aprovar la realització d’una auditoria independent sobre l’aplicació de la renda garantia de ciutadania tenint en compte la gravetat de la situació i la urgència
de complir plenament la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.
S’està realitzant un estudi a través de l’auditora Ivàlua sobre l’impacte de la implementació de l’RGC a partir de l’aprovació de la llei 14/2017.
Per altra banda, la sindicatura de comptes està realitzant una auditoria de la gestió de la renda garantida.
e) Resoldre les sol·licituds de la renda garantida de ciutadana dins el termini que
estableix la Llei 14/2017, tenint en compte que els ajuntaments són l’administració
que rep més queixes dels ciutadans.
La resolució de les sol·licituds de Renda Garantida de Ciutadania s’està portant a
terme en temps i forma segons s’estableix a la llei la Llei 14/201 7, del 20 de juliol,
de la renda garantida de ciutadania
Pel que fa al punt 5)
El Parlament de Catalunya insta el Govern a concertar amb el món local l’estratègia per a lluitar contra els problemes de l’habitatge a partir de l’aprovació del
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Pla territorial sectorial d’habitatge de Catalunya i de les línies d’actuació i l’objectiu
que defineixi aquest pla, de la manera següent:
1. Mantenint i potenciant la via del consens en les modificacions legislatives que
es facin.
2. Dotant de recursos l’Administració local, que ha d’atendre les situacions més
crítiques en matèria d’habitatge, per tal que les accions que se li encarreguin tinguin
una contraprestació econòmica.
3. Donant suport i potenciant de manera especial el treball conjunt amb els municipis i la lluita contra els habitatges buits i ocupats sense títol habilitant, i creant,
de manera urgent, la taula interdepartamental que ha de coordinar la lluita contra
aquests problemes.
5.1r – La tramitació del PTSH s’ha desenvolupat amb un procés participatiu que
ha implicat tots els agents polítics, institucionals i socials de l’àmbit de l’habitatge,
per garantir el consens en la seva definició, atès que el PTSH esdevé un full de ruta
que afecta les modificacions legislatives que es facin.
En aquest sentit, el Govern ha impulsat el principal procés de renovació de marc
legislatiu de l’àmbit de l’habitatge amb una clara vocació de consens, que manté
oberta en relació a les modificacions legislatives futures sobre aspectes clau, incloent la possibilitat d’impulsar l’aprovació d’un nou marc jurídic bàsic que superi
la Llei 18/2007, que ja fa 12 anys que és vigent.
5.2n – El suport als ens locals en matèria de política d’habitatge es trasllada en
diferents nivells de col·laboració, que impliquen la transferència de recursos econòmics, tècnics i residencials per abordar, de forma especial, les situacions d’emergències.
D’aquesta manera, la Generalitat posa a disposició dels serveis socials municipals recursos residencials que permeten donar solució a casos de les meses d’emergències. En aquest sentit, l’any 2018 va adjudicar 840 habitatges de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya (AHC) per atendre casos de meses d’emergències presentats pels serveis socials dels ajuntaments, adquirits majoritàriament per tanteig i retracte, mètode amb el qual la Generalitat ha ampliat el seu parc amb més de 2.200
habitatges des de finals de 2015, amb 853 només el 2018 (49 MEUR) i 460 en el que
portem de 2019 (25 MEUR).
Paral·lelament, la col·laboració amb els ens locals en termes de recursos es trasllada en el suport a les Oficines Locals d’Habitatge, que l’any 2018 va superar els 15
milions d’euros, 3 més que l’any 2017.
D’altra banda, l’AHC també té en marxa una línia d’ajuts als ens locals per als
habitatges del Fons d’habitatges de lloguer destinat a polítiques socials, constituït
el juny del 2015 com a instrument destinat a posar a disposició de les famílies en
risc d’exclusió residencial els habitatges de titularitat pública i privada que integrin
aquest Fons, en règim de lloguer social. L’any 2018, 706 unitats familiars van rebre
ajuts per un import de 973.947,2 euros.
Així mateix, el Govern de Catalunya impulsa acords de finançament d’expropiacions, com el vigent amb l’Ajuntament de Barcelona, de 8 de novembre de 2018, i
té la voluntat d’ampliar aquest tipus de col·laboració a altres ajuntaments que hi puguin estar interessats.
Alhora, el Govern considera que cal que els ajuntaments s’impliquin més decididament en el Programa 60/40, que consisteix en la recerca d’habitatge de lloguer al
mercat privat quan no hi ha parc públic disponible per a resoldre un cas d’urgència,
amb el finançament del 60% de la renda de lloguer per part de la Generalitat i del
40% per part de l’Ajuntament. En aquest sentit, el Govern està treballant per a facilitar
més l’aplicació del programa, permetent que sigui la família la que trobi l’habitatge i
aquesta tasca no hagi de recaure forçosament en l’Ajuntament. La voluntat de la Generalitat és ferma, i un exemple és el plurianual de 3 anys per al finançament del Progra-
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ma 60/40 al municipi de Barcelona, per fer front als habitatges captats per a l’esmentat
programa, i per un import 4.050.000 euros entre els anys 2019 i 2021.
5.3r – S’han iniciat els contactes entre els diferents departaments implicats per a
la creació d’una comissió interdepartamental que estaria formada pels departaments
d’Interior, Justícia i Territori i Sostenibilitat.
Pel que fa al punt 6)
a) Incrementar el nombre d’agents dels Mossos d’Esquadra mitjançant la convocatòria de noves promocions, de manera que s’arribi al nombre acordat per la Junta
de Seguretat de Catalunya.
b) Garantir que les noves promocions de mossos d’esquadra que hagin complert
el curs de formació s’incorporin prioritàriament a seguretat ciutadana, a patrullatge preventiu, per lluitar contra l’increment de fets delictius, sobretot de robatoris a
domicilis, i posant especial atenció a les urbanitzacions allunyades dels nuclis urbans dels municipis.
En relació amb els apartats 6.a) i 6.b), la plantilla actual de Mossos d’Esquadra
és de 16.950 efectius, després de la recent incorporació de 466 nous efectius que estan realitzant el període de pràctiques. A més, es troben en procés de selecció nous
aspirants per cobrir les 750 noves places aprovades pel Govern de la Generalitat.
Així mateix, el Govern ha expressat la seva voluntat d’impulsar aquest 2019 una
nova oferta d’ocupació pública de 750 places amb l’objectiu d’arribar als efectius fixats per la Junta de Seguretat de Catalunya.
Els 466 efectius de la nova promoció s’han destinat de forma exclusiva a seguretat ciutadana i, en concret, durant els dos primers mesos d’estiu, al Pla d’estiu 2019,
amb la finalitat de garantir la seguretat ciutadana de les zones del territori que veuen
incrementada la seva població estacionalment, així com, conseqüentment, el nombre de fets delinqüencials.
Finalitzat el Pla d’Estiu es farà una nova redistribució de forma íntegra a seguretat ciutadana, prioritzant la destinació a la ciutat de Barcelona, amb un total de 320
efectius dels 466. La resta seran distribuïts entre altres serveis territorials en tasques
de seguretat ciutadana, amb la finalitat de reforçar aquells que tinguin un dèficit
d’efectius més elevat.
Amb això, i tenint en compte la incorporació dels 750 efectius que iniciaran el
proper mes de novembre el curs de formació bàsica policial a l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya (ISPC), el plantejament de distribució d’efectius permetrà que
aproximadament la meitat sigui destinada a garantir la seguretat ciutadana de les
zones amb una major afluència de turisme estacional i l’altra meitat pugui ser destinada de manera íntegra a la resta de les unitats de seguretat ciutadana del territori. Per tant, amb aquest plantejament d’incorporació periòdica de nous efectius a la
plantilla del Cos es permetrà dimensionar de manera gradual el nombre d’efectius
destinats a les unitats de seguretat ciutadana, tant de les zones de la costa, com de
la resta del territori.
c) Crear, per tal de facilitar la reposició de policies locals, molt afectades pel decret de jubilacions anticipades, un curs específic a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya, i garantir places necessàries per a tots els candidats, que en permetin la
ràpida incorporació als municipis, i en qualsevol cas assegurar aquesta incorporació d’efectius al juny del 2020, com a molt tard.
El Curs de formació bàsica per a policies és un curs selectiu que forma part del
procés d’oposició per accedir a la categoria d’agent de la policia local o del Cos de
Mossos d’Esquadra i que garanteix que la policia de Catalunya ofereixi un servei
de qualitat i protegeixi amb eficàcia el lliure exercici dels drets i llibertats de la ciutadania. L’increment de les plantilles de les policies locals dependrà de la decisió
dels ajuntaments que disposen de cossos de policia local i aquest curs donarà resposta a les necessitats de formació dels nous efectius seleccionats.
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El Curs és comú per a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME)
i per a les policies locals des de fa trenta anys. La formació conjunta de totes les
policies de Catalunya és un model d’èxit que no s’ha de perdre tot i les necessitats
d’efectius dels cossos de policies locals.
Així mateix, les instal·lacions de l’ISPC, ubicades a Mollet del Vallès, disposen
dels espais formatius necessaris (aules, auditori, poliesportiu cobert, pista esportiva,
àrea de simulacions, galeries de tir i centre de documentació policial) per garantir
la qualitat pedagògica i la homogeneïtat de la formació bàsica que s’imparteix a tots
els alumnes.
d) Destinar els recursos econòmics necessaris per a invertir en equipament,
equips, vestuari i manteniment dels materials imprescindibles per al bon funcionament del Cos de Bombers.
El Pla estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments (DGPEIS) del Departament d’Interior per al període 2017-2022, aprovat
per Acord de Govern GOV/126/2016 i, el Projecte Bombers 2025 identifiquen les
necessitats de vestuari, del material dels bombers i dels parcs de bombers de la
Generalitat de Catalunya. La gestió administrativa de la DGPEIS està focalitzada
en l’assoliment de les fites marcades en el Pla.
Les accions per millorar, adequar i actualitzar les mancances del cos de Bombers s’estan reforçant durant aquest any 2019. En la plataforma electrònica de contractació pública es poden consultar les diferents formalitzacions, adjudicacions de
contractes, anuncis de licitacions publicats durant aquest any 2019, així com les
alertes futures programades per la DGPEIS:
– Formalitzacions de contractes realitzades durant l’any 2019:
• Serveis de noliejament de 6 helicòpters de comandament (6 HEL E) en règim
de dedicació exclusiva durant la campanya forestal de 2019.
• Subministrament d’escumogen.
• Subministrament de 800 màscares de protecció respiratòria i 100 suports per a
lents correctores de visió.
• Subministrament de sepiolita.
• Subministrament de 25 càmeres de visió termogràfica amb els seus accessoris.
• Servei de manteniment dels detectors portàtils de gasos de la marca MSA
i Dräger.
• Subministrament d’equipament i vestuari.
• Lloguer de vehicles sense conductor per al transport de materials i personal.
• Noliejament d’aeronaus durant la campanya forestal.
• Servei de manteniment dels equips de respiració autònoma.
• Servei inspecció i manteniment integral equips rescat i excarceració.
• Servei d’inspecció i revisió de les botelles d’aire comprimit.
• Subministrament de recanvis i servei de manteniment de les llanternes de la
marca ADALIT.
• Servei de suport tècnic als processos selectius del cos de Bombers de la Generalitat.
• Subministrament de recanvis de les màscares de la marca Dräger.
• Subministrament de 500 botelles d’aire
– Adjudicacions realitzades l’any 2019 per part de la DGPEIS:
• Subministrament d’enllaços hidràulics.
• Serveis de manteniment preventiu (vehicles de propietat) i correctiu (vehicles
de propietat i rènting) de la flota de vehicles.
• Subministraments d’escales de mà.
– Anuncis de licitacions de la DGPEIS durant l’any 2019:
• Subministrament de carregadors de bateries per als vehicles.
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• Subministrament de 90 llances forestals de cabal variable de 25 mm. de diàmetre.
• Subministrament de 4 tendes refugi.
• Subministrament de material rescat urbà.
• Arrendament de 8 vehicles per a Equips de Prevenció Activa Forestal (EPAF).
• Subministrament d’equipament i vestuari.
• Servei de manteniment dels equips de respiració autònoma.
• Subministrament de 92 vehicles autobombes rurals pesants (BRP).
• Subministrament d’un mínim de 1000 mànegues.
• Manteniment dels compressors i rampes de càrrega.
• Subministrament de vestuari divers i equipament per al personal contractat per
a la campanya forestal 2019.
• Serveis dels mitjans aeris anuals del Departament d’Interior i subministrament
de retardant de llarga durada.
• Servei d’inspecció i manteniment integral dels equips d’excarceració de tots els
equips de rescat i excarceració.
• Subministrament de material de salvament aquàtic.
També cal destacar que s’està preparant la licitació per al subministrament de
263 vehicles lleugers que han de renovar part del parc mòbil dels bombers.
e) Desenvolupar els instruments adequats per a augmentar la qualitat de les investigacions contra les agressions sexuals i les violències masclistes, i millorar els instruments de prevenció i la qualitat d’atenció a les víctimes, especialment en els entorns
i les zones d’oci.
La PG-ME treballa actualment amb els instruments següents:
– Formar els membres de la PG-ME a través dels cursos de l’ISPC: Curs d’Atenció al Ciutadà, Taller de primeres intervencions en situacions de violència masclista,
Curs d’Atenció a les Víctimes i Curs d’Atenció a les Víctimes de TEH.
– Desenvolupar eines a nivell informàtic que ajudin a l’instructor de les diligències en la millora de l’atestat policial.
– Informar i difondre entre les víctimes el coneixement sobre els seus drets, en
especial, el de rebre assistència jurídica especialitzada en seu policial i judicial.
– Augmentar la detecció d’indicadors de risc de violències masclistes a través de
la participació de la PG-ME en les taules i circuits locals que integren diferents professionals de diversos àmbits: social, salut, ensenyament, immigració, entre d’altres.
– Col·laborar amb les Policies Locals a través del traspàs d’informacions de víctimes en la millora del seu seguiment i protecció policials.
Per altra banda, s’està treballant en la consolidació de l’inPol de delictes sexuals,
per la millora en la intel·ligència sobre aquest tipus de delinqüència, detecció primerenca de patrons que es repeteixin, detecció de potencials reincidents i millora del
coneixement sobre la victimització i efectes, per a poder millorar l’assistència a les
persones perjudicades. Aquest àmbit està relacionat amb la formació dels efectius
que investiguen els delictes sexuals i també amb la reestructuració dels investigadors en aquesta matèria, per la qual cosa s’ha presentat un projecte de revisió que
resta pendent d’aprovació.
f) Facilitar als municipis la instal·lació de càmeres de videovigilància, com a elements de prevenció passiva per a facilitar la dissuasió i la identificació, sobretot als
municipis que no disposen d’un cos de policia local, tal com ha aprovat recentment
la Comissió de Control dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya del Tribunal Superior de Justícia, mitjançant la signatura de convenis amb el Departament
d’Interior.
El Departament d’Interior ja està treballant per a assolir l’objectiu a què es fa referència. Fins a l’actualitat han estat 97 municipis els que han sol·licitat acollir-se al
conveni per a la instal·lació de càmeres de lectures de plaques de matrícules OCR a
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través de la DGP. La prova pilot per a la instal·lació de lectors de matrícules/càmeres
de videovigilància autoritzada per la DGP l’estan realitzant un total 29 ajuntaments,
dividits en 4 grups:
Primer grup: Olesa de Bonesvalls, Avinyonet del Penedès, Sant Cugat Sesgarrigues, Mediona, Olèrdola, Olivella, Vilobí del Penedès.
Segon grup: Folgueroles, Seva, Calldetenes, Sant Julià de Vilatorta, Gurb, Castellnou de Bages.
Tercer grup: Maià de Montcal, les Planes d’Hostoles, les Preses, Sant Feliu de
Pallerols, la Vall de Bianya, Sant Jaume de Llierca, Besalú, Sant Joan Les Fonts.
Quart grup: La Bisbal del Penedès, la Riba, Albinyana, l’Espluga de Francolí,
Paüls, Tivissa, Alpicat, Torrefarrera.
Actualment, dels 29 ajuntaments, Sant Cugat Sesgarrigues ja ho té instal·lat i està
en procés de certificació dels equips. Altres ajuntaments que ja disposaven d’equips
instal·lats amb anterioritat es troben també en procés de certificació, de tramitació
de la documentació i d’ajustament als requisits tècnics, com és el cas de Seva i algun
altre municipi de la Regió Policial Central. La resta d’ajuntaments estan en procés
de licitació dels equips. La Divisió Tècnica de Planificació de la Seguretat ja disposa dels corresponents informes de justificació de la instal·lació dels equips dels 29
ajuntaments.
Pel que fa al punt 7)
a) Exigir el desenvolupament i la posada en marxa de manera immediata dels
programes de cooperació amb els ens locals de Catalunya destinats al progrés i
l’equilibri territorial, dels quals el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)
esdevé l’eina principal de cooperació de la Generalitat amb els ens locals per a la
construcció d’equipaments i serveis que eviten la despoblació i fomenten l’equilibri
territorial.
b) Convocar urgentment el PUOSC per tal de fer front a les inversions de manteniment i serveis (clavegueram, col·lectors d’aigües residuals, etc.) dels ajuntaments,
i vetllant perquè s’incloguin criteris de sostenibilitat ambiental i participació comunitària.
7a i 7b) Sobre programes de cooperació local i PUOSC: El govern de Catalunya
ha recuperat el Pla Únic d’Obres i Serveis i ha publicat la convocatòria 2020-2024
destinada a cobrir les necessitats inversores del món local. El PUOSC és el principal
instrument de cooperació econòmica per a la realització de les obres i serveis de competència municipal. El Govern vol que el PUOSC sigui un dels programes de referència per a les inversions del món local català per afavorir la generació d’oportunitats i
la creació de sinergies amb els agents de cada territori. Aquesta és una fita històrica,
donat que es recupera un instrument importantíssim per als ens locals». El PUOSC
2020-2024, dotat amb 250 milions d’euros té una doble línia de subvencions: la primera, la línia de subvencions per a inversions, amb l’objectiu de cooperar en el finançament de les obres i serveis de competència municipal és vigent durant tot el període
2020-2024 amb una dotació de 160.000 euros. Els destinataris: ajuntaments, entitats
municipals descentralitzades i consells comarcals. La segona, la línia de subvencions
per acció territorial a municipis petits, amb l’objectiu de cooperar en el finançament
de les obres i els serveis de competència municipal en nuclis urbans de població reduïda és vigent durant tot el període 2020-2024 amb una dotació de 90.000 euros.
Destinataris: ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals,
tots tres de menys de 5.000 habitants. De la dotació total del PUOSC 2020-2024, es
destinen 160.000.000 euros a la línia de subvencions per a inversions i 90.000.000
euros a la línia de subvencions per a acció territorial a municipis petits. El termini de
presentació de sol·licituds s’ha obert el passat 2 de setembre amb la publicació de la
convocatòria i finalitzarà el proper 15 de novembre.
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Addicionalment, el Departament de la Presidència també ha convocat enguany,
en el marc de la cooperació amb els ens locals de Catalunya, les subvencions per a la
dinamització territorial per als anys 2018 i 2019. L’objectiu d’aquestes subvencions
és definir accions prioritàries d’inversions (màxim 50.000 euros de subvenció) que
comportin un valor afegit important en municipis per tal d’afavorir la dinamització
territorial i la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en aquest entorn.
c) Aprovar un pla de xoc de camins anual, amb una dotació suficient per a fer
front a les necessitats dels diversos camins públics existents. Aquesta dotació s’ha de
concretar i fer efectiva amb l’aprovació dels propers pressupostos de la Generalitat.
En relació als camins, el programa de camins 2018-2020 és plenament vigent i
els ens locals poden incorporar les seves actuacions d’accessos com varen sol·licitar.
En la convocatòria de dinamització territorial publicada durant el mes de juny de
2019, els camins i carreteres locals d’accés a nuclis són objecte de finançament en
cas que els ens locals, així ho prioritzin.
Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran

Control del compliment de la Moció 80/XII, sobre la cooperació amb
l’Administració local
390-00080/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 48814 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la Moció 80/XII, sobre la cooperació amb l’Administració
local (tram. 390-00080/12) us informo, amb el document annex facilitat per la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, de les actuacions que
s’han portat a terme.
Barcelona, 15 d’octubre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
Annex

En compliment de l’esmentada Moció, us fem avinent el següent:
Pel que fa al punt a)
Efectuar al més aviat possible, mitjançant l’establiment d’un calendari efectiu i
les mesures de transparència necessàries, el pagament del deute acumulat que manté actualment la Generalitat amb els ajuntaments, tant de l’exercici actual com dels
anteriors, amb el compromís del Govern de complir d’ara endavant, sense més demora, els períodes de pagament acordats amb el món local.
En relació amb el pagament als Ajuntaments, l’objectiu del Govern de la Generalitat de Catalunya és que en cap cas el termini de pagament de les obligacions
reconegudes i exigibles superi el període d’antiguitat d’un any, amb especial priorització dels àmbits social i d’educació. Aquest objectiu serà possible d’aplicar mentre
es mantingui el context d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i ho
permeti la liquiditat disponible.
A final de 2018, l’import pendent de pagar a Tresoreria a favor dels ajuntaments
és de 59 M€ (a final de 2017 era de 109 M€). Respecte dels pagaments a favor de les
Diputacions, estem al corrent.
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Com a informació complementària, afegir que a hores d’ara no queda a Tresoreria res pendent d’exercicis anteriors que no estigui bloquejat.
Pel que fa al punt b)
Adquirir el compromís inequívoc d’exercir plenament les competències relatives a l’àmbit local i de dotar-les de les partides pressupostàries suficients, amb la
garantia que els veïns rebran uns serveis als quals tenen dret i que els ajuntaments
no hauran d’assumir despeses que no els corresponen pel fet de no voler-los deixar
desatesos.
El govern assumeix plenament les seves competències relatives a l’àmbit local,
que exerceix des de tots els departaments que en són competents i especialment
des del Departament de la Presidència, a través de la Secretaria d’Administracions
Locals i de Relacions amb l’Aran, que exerceix de porta d’entrada del món local al
govern de Catalunya. El govern considera el món local un aliat en la planificació i
execució de polítiques públiques al servei del benestar i el progrés de la ciutadania
i també de l’equilibri territorial del país. Per aquest motiu, entre d’altres, el govern
ha recuperat enguany el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya per a cobrir les necessitats inversores del món local.
Pel que fa al punt c)
Efectuar de manera immediata el pagament dels saldos pendents amb els ajuntaments en concepte de finançament endarrerit de les llars d’infants i assumir el compromís de complir els terminis de pagament que s’hi fixin.
La Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, estableix en
el seu article 1r. que les llars d’infants de la Generalitat i les de les administracions
locals constitueixen la xarxa de llars d’infants de titularitat pública de Catalunya i
que el Govern, en col·laboració i coordinació amb els ajuntaments, ha d’impulsar el
desenvolupament de la dita xarxa amb la finalitat d’assegurar una oferta suficient per
a la població menor de tres anys que sol·liciti una plaça en qualsevol lloc del territori
de Catalunya.
L’article 1 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, relatiu als drets i deures en l’àmbit de l’educació, preveu
que «totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès públic que
garanteixi aquests drets».
L’article 198.2, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació orientat al finançament del primer cicle d’educació infantil concreta que «preferentment per a satisfer
les necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals, d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin establert prèviament, el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el
sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat
municipal».
El dia 14 de febrer de 2005 es va subscriure un Acord marc de col·laboració entre
el Departament d’Educació, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, d’ara endavant Entitats Municipalistes que,
amb la finalitat d’impulsar la creació de 30.000 noves places públiques en llars d’infants, finançava la creació de places creades pels ajuntaments mitjançant l’aportació
de 5.000,00€ per plaça creada i de 1.800,00€ any per plaça, en concepte de despeses ordinàries de funcionament. La vigència de l’esmentat acord va acabar a finals
del curs 2008-09, però tanmateix es va considerar necessari establir un nou marc de
col·laboració per al curs 2010-11 per tal de continuar garantint el finançament de les
despeses destinades al funcionament de les llars d’infants de titularitat de les administracions locals per part del Departament d’Educació.
El 19 de novembre de 2010 el govern va aprovar un nou Acord Marc. El nou
acord preveia un import corresponent a 1.800€ per alumne equivalent1 o 1.100 €
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en el cas dels Ajuntaments que no s’havien compromès a crear places en el marc de
l’Acord del 2005. Es va establir que el Departament d’Educació determinaria mitjançant Resolució, i tenint en compte el total d’alumnes declarats com equivalents a
partir de les dades de matrícula, i previ Acord de Govern, l’import de la subvenció
corresponent a cada corporació, així com l’import de les possibles bestretes i el termini màxim per justificar les subvencions.
La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017 considera en la seva Disposició addicional 49 relativa a les Escoles bressol que «l’educació de zero a tres anys és una etapa educativa fonamental» i estableix
que «El Govern ha de recuperar la coresponsabilitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals i, dins les disponibilitats pressupostàries per al
2017, ha de garantir un finançament de les escoles bressol».
L’article 162 de la LEC concreta les modalitats de corresponsabilització entre
l’Administració educativa de la Generalitat i les administracions locals i determina
que «Els ens locals i l’Administració de la Generalitat col·laboren, en l’àmbit educatiu, per mitjà de la comissió mixta constituïda per representants de les entitats municipalistes i del Departament, sens perjudici de les competències que la llei atribueix
al Consell de Governs Locals.» Atès que a partir del curs 2012-2013 l’esforç que
han hagut de fer els Ajuntaments i les Diputacions per contribuir al finançament de
l’etapa 0-3 ha estat molt gran, el Govern de la Generalitat ha pensat en fórmules que
permetin compensar aquest finançament, tenint present en qualsevol cas que ara
com ara, aquest esforç haurà de seguir sent compartit durant un període de temps.
El Departament d’Educació, en el marc de la comissió mixta constituïda per representants de les entitats municipalistes i del Departament, fa la proposta de contribuir
al finançament de la despesa corrent ocasionada pel funcionament de les llars d’infants de titularitat de les corporacions locals des d’una perspectiva de corresponsabilitat. Proposa establir un import per al finançament d’aquestes places, que serà un
mòdul fix per any i alumne equivalent; a aquest mòdul se li aplicarà un increment
progressiu, passant de 1.300 € inicials a 1.800 € en acabar el termini previst. Aquest
mòdul haurà de comptar amb el cofinançament imprescindible de les Diputacions,
tot i que aquest s’anirà reduint de manera inversament proporcional a l’increment
assumit pel Departament.
Tenint en compte que fa 6 anys que el Departament d’Educació no finança les
escoles bressols, es pretén establir un acord que reguli el retorn en termes de corresponsabilitat i progressió restitutiva.
Per fer front al cofinançament les Diputacions contribuirien inicialment amb un
import que caldria acordar en termes €/plaça d’alumne equivalent. Aquest import
disminuiria durant cursos successius fins arribar a un nivell de finançament zero.
Els compromisos del Departament implicarien assumir un mòdul inicial en els
mateixos termes €/plaça d’alumne equivalent. En un termini màxim de deu anys,
l’aportació del Departament acabaria completant un mòdul €/plaça d’alumne equivalent sostingut íntegrament amb fons del Departament.
Pel que fa als punts d,e i f)
Fer una anàlisi per municipi i, si escau, per barris, de la situació de les infra
estructures, els hospitals, els centres educatius, els centres d’atenció primària i altres equipaments compromesos i no executats, i presentar, un cop aprovada la dotació pressupostària corresponent, un calendari d’execució i finançament per tal de
complir al més aviat possible aquests compromisos.
Activar programes de finançament i cofinançament amb l’objectiu d’iniciar plans
d’actuació als municipis i als barris destinats a millorar l’urbanisme i les polítiques
públiques d’atenció a la ciutadania.
Iniciar una anàlisi integral de la situació dels municipis i barris de Catalunya,
amb la utilització de tècniques quantitatives i qualitatives i indicadors demogràfics,
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econòmics, urbanístics, educatius i socials, per tal d’obtenir dades que puguin ordenar el territori tenint en compte el risc d’exclusió o vulnerabilitat. Amb els resultats
d’aquesta anàlisi s’ha de dotar un fons d’emergència per a atendre les necessitats de
les zones més vulnerables.
En aquests darrers dos anys, el treball de la Secretaria d’Hàbitat Urbà i Territori (SHUT) del Departament de Territori i Sostenibilitat, en tant que impulsora del
procés d’elaboració de l’Agenda Urbana de Catalunya, s’ha centrat en habilitar un
espai de confiança recíproca que és l’Assemblea Urbana de Catalunya, mitjançant el
qual s’empoderen els principals actors urbans del país. Aquest òrgan, co-presidit per
l’Ajuntament de Barcelona, i composat per fins a 60 membres amb dimensió urbana –entre ells la pròpia Diputació de Barcelona– està cridat a ser el pal de paller en
què tot el procés d’elaboració ha de guanyar legitimitats mitjançant el debat plural
i divers, i finalment, els consensos necessaris.
Mantenint l’esperit inclusiu i transversal de l’Assemblea Urbana, la SHUT, amb
la col·laboració de l’ajuntament de Barcelona i d’altres institucions constituïdes com
a grup motor, han impulsat el procés de participació estructurat en 6 sessions que
han abordat els 18 objectius de l’Agenda Urbana. Es tracta d’un procés molt ambiciós, que pretén fer una primera temptativa sobre els continguts de l’Agenda Urbana
en clau de diagnosi, analitzant les àrees grises de l’actual model urbà i predeterminant els principals reptes a escometre.
Alhora, la síntesi dels processos deliberatius es traslladarà als membres de l’Assemblea Urbana en la segona sessió que tindrà lloc la propera tardor, per tal que el
tinguin en consideració en els treballs d’elaboració de l’Agenda Urbana.
Així, aquest procés participatiu es va iniciar el passat dia 6 de juny a l’Hospitalet del Llobregat, i finalitzava el 4 de juliol a Barcelona. En el transcurs d’aquest
s’han fet sessions a Manresa, Girona, Tarragona i Barcelona amb l’objecte d’abordar
la gran majoria de temàtiques urbanes des d’una visió àmplia i transversal, donant
lloc a aportacions qualitatives molt rellevants. En termes quantitatius, podem afirmar que el procés ha servit per baixar dels enunciats i dels principis, per aterrar als
reptes.
Pel que fa al punt g)
Recuperar el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya. S’hi han d’afegir criteris
clars de sostenibilitat i facilitar la participació comunitària dels projectes, per tal
d’afavorir la competitivitat territorial i l’impuls al reequilibri, el millorament d’equipaments municipals destinats a serveis públics, les infraestructures destinades a la
generació i l’impuls de l’activitat i les accions de prevenció de riscos naturals.
El govern de Catalunya ha recuperat el Pla Únic d’Obres i Serveis i ha publicat la
convocatòria 2020-2024 destinada a cobrir les necessitats inversores del món local.
El PUOSC és el principal instrument de cooperació econòmica per a la realització
de les obres i serveis de competència municipal.
El Govern vol que el PUOSC sigui un dels programes de referència per a les inversions del món local català per afavorir la generació d’oportunitats i la creació de
sinergies amb els agents de cada territori. Aquesta és una fita històrica, donat que es
recupera un instrument importantíssim per als ens locals». El PUOSC 2020-2024,
dotat amb 250 milions d’euros té una doble línia de subvencions: la primera, la línia
de subvencions per a inversions, amb l’objectiu de cooperar en el finançament de les
obres i serveis de competència municipal és vigent durant tot el període 2020-2024
amb una dotació de 160.000 euros.
Els destinataris: ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals. La segona, la línia de subvencions per acció territorial a municipis petits,
amb l’objectiu de cooperar en el finançament de les obres i els serveis de competència municipal en nuclis urbans de població reduïda és vigent durant tot el període 2020-2024 amb una dotació de 90.000 euros. Destinataris: ajuntaments, entitats
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municipals descentralitzades i consells comarcals, tots tres de menys de 5.000 habitants.
De la dotació total del PUOSC 2020-2024, es destinen 160.000.000 euros a la
línia de subvencions per a inversions i 90.000.000 euros a la línia de subvencions
per a acció territorial a municipis petits. El termini de presentació de sol·licituds s’ha
obert el passat 2 de setembre amb la publicació de la convocatòria i finalitzarà el
proper 15 de novembre.
Addicionalment, el Departament de la Presidència també ha convocat enguany,
en el marc de la cooperació amb els ens locals de Catalunya, les subvencions per a la
dinamització territorial per als anys 2018 i 2019. L’objectiu d’aquestes subvencions
és definir accions prioritàries d’inversions (màxim 50.000 euros de subvenció) que
comportin un valor afegit important en municipis per tal d’afavorir la dinamització
territorial i la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en aquest entorn.
Pel que fa al punt h)
Crear un fons d’ajuts per a la rehabilitació d’habitatges.
El Govern de Catalunya està treballant per a aconseguir tancar el finançament
(fins a 100 M€) i el model de gestió per a ajuts adreçats a comunitats de propietaris
que impulsin projectes de rehabilitació als edificis, en la línia dels models de línies
de suport financer impulsats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) i
l’ICF, de préstecs bonificats per a la promoció d’habitatge protegit i per a l’ampliació del parc d’habitatge social mitjançant l’exercici del dret de tanteig i retracte.
Està previst que es tanquin els detalls de la línia entre l’AHC i l’ICF durant el darrer
trimestre de 2019.
Paral·lelament, es mantenen actives les convocatòries d’ajuts a la rehabilitació.
Així, durant l’any 2018, l’AHC, va realitzar tres convocatòries de rehabilitació:
1. Convocatòria per a obres de millora de l’accessibilitat i per al coneixement de
l’estat dels edificis d’ús residencial dels barris gestionats per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
2. Convocatòria per a obres d’arranjament en l’interior dels habitatges per a persones grans.
3. Convocatòria per al foment de la rehabilitació edificatòria d’edificis de tipologia residencial.
Amb el conjunt de les tres convocatòries es van concedir ajuts per a rehabilitar
4.868 habitatges per un import global de 9,3 M€. Si hi afegim les subvencions concedides pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona i el Consorci Metropolità de l’Habitatge, ens participats per la Generalitat, l’any 2018 es van destinar 34,6 M€ en ajuts
públics per a rehabilitar un total de 19.123 habitatges.
Pel que fa al punt i)
Reactivar i ampliar instruments de cooperació local que prevegin actuacions integrals, a partir del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes d’atenció
especial de la Llei 2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles
que requereixen una atenció especial.
S’està treballant en l’execució i gestió de la llei de barris mitjançant les convocatòries que queden vives. Aquestes són les dels anys 2009 i 2010 que finalitzen el
2019 i 2020 respectivament.
Paral·lelament s’està treballant en la preparació d’una nova convocatòria a l’empara de la Llei de Barris. Per a la seva publicació, caldrà que hi hagi nous pressupostos i l’agrupament dels plurianuals existents.
Pel que fa al punt j)
Continuar treballant, mitjançant les juntes locals de seguretat i amb els òrgans
de coordinació amb els ajuntaments, en l’impuls de les actuacions necessàries i
coordinades entre Mossos d’Esquadra i altres forces i cossos de seguretat –el Cos
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Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i les policies locals–, amb l’objectiu de prevenir, analitzar i actuar sobre qualsevol fet delictiu que es produeixi, d’acord amb les
dades delinqüencials actuals. Mantenir la col·laboració amb els ajuntaments per a
prevenir els robatoris als domicilis, alguns amb força, o qualsevol altre fet delictiu,
especialment als municipis amb un nombre important d’urbanitzacions i sense un
cos de policia local propi.
El 5 de març de 2007 la Junta de Seguretat de Catalunya va signar el Protocol
de Coordinació Operativa entre el Ministeri de l’Interior i el Departament d’Interior
per definir l’estructura per a la coordinació policial entre la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME), la Guàrdia Civil (GC), la Policia Nacional (CNP)
a través de la creació del Comitè de Coordinació Policial com a òrgan permanent
de coordinació.
Per sota d’aquest Comitè es va formar la Comissió de Coordinació Policial de
Catalunya amb la funció de coordinar i consensuar policialment els assumptes d’interès, gestionar l’intercanvi d’informació i la coordinació operativa, autoritzar la
constitució d’equips conjunts per a casos concrets i resoldre controvèrsies.
Com a òrgans dependents d’aquesta Comissió es van crear tres Subcomissions:
la de Policia judicial, la d’Informació i la de la Sala de Coordinació Interpolicial de
Catalunya. Aquesta última subcomissió es regeix pel Protocol de Comunicació, Col·
laboració i Coordinació en matèria de Seguretat Pública i Policia entre CNP, la GC
i la PG-ME.
També s’ha creat la Comissió Mixta Estat-Generalitat derivada de la Junta de Seguretat de Catalunya que vetlla pel seguiment dels acords aprovats a la Junta de Seguretat de Catalunya i, en el seu cas, eleva als òrgans competents del Ministeri d’Interior
i del Departament d’Interior, perquè s’aprovin, les propostes d’acord que es derivin de
l’estudi dels diferents punts tractats en els diferents grups de treball.
En l’àmbit municipal, la Junta Local de Seguretat és l’òrgan col·legiat que, en
aquells municipis que disposen de Policia Local, estableix les formes i els procediments de col·laboració i coordinació general dels cossos i serveis de seguretat que
operen al municipi, esdevenint, així, el mecanisme principal de coordinació a nivell
institucional.
A més, es conformen les Meses de Coordinació Operativa que executen els
acords de les juntes locals de seguretat i asseguren l’intercanvi d’informació entre
les parts. I en l’àmbit territorial de les regions policials, es constitueixen les Comissions Regionals de Seguretat on els municipis d’una mateixa regió s’agrupen per
elaborar plans de seguretat i proposar-los a l’òrgan competent.
A més, per reforçar aquests mecanismes de coordinació i traspàs d’informació
bidireccional, la PG-ME desenvolupa diverses iniciatives com són la publicació del
butlletí setmanal d’investigació, l’informe mensual específic per temàtica delictiva i
els informes puntuals específics sobre l’operativa delinqüencial. I amb les FCSE es
comparteix informació d’antecedents a partir del centre de compensació de dades
per disposar de les dades policials (antecedents i ressenyes policials dels detinguts per
tots els cossos estatals a més de la Policia Foral i l’Ertzaintza).
Altres mecanismes de coordinació molt importants són el Comitè de Coordinació Policial (CCP) i la Comissió de Coordinació Policial de Catalunya (CCPC).
El Comitè de Coordinació Policial (CCP), integrat per representants de l’Estat i
de la Generalitat, té les funcions d’assegurar l’intercanvi d’informació i la coordinació operativa, resoldre controvèrsies o elaborar estudis i propostes a la Junta de
Seguretat de Catalunya mitjançant protocols i acords.
La Comissió de Coordinació Policial de Catalunya (CCPC) té entre les seves
funcions resoldre controvèrsies, analitzar i estudiar mesures de coordinació policial
per elevar propostes al Comitè per al seu debat i aprovació, analitzar i estudiar mesures de coordinació policial per elevar propostes al Comitè, així com supervisar
el correcte funcionament de les subcomissions. Aquesta tasca la porta a terme mit48
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jançant l’elaboració de protocols i acords. En formen part representants de l’Estat
i representants de la Generalitat i enguany s’ha reunit en tres ocasions.
Pel que fa a les Juntes Locals de Seguretat, fins al 30 de juliol de 2019 s’han fet
un total de 102 al territori de Catalunya.
Amb la incorporació del Cos de Mossos d’Esquadra al CITCO, arran de l’acord
a la Junta de Seguretat de Catalunya del 2017, s’ha maximitzat la coordinació operativa en matèria de Crim Organitzat i Terrorisme per part de tots els operadors policials presents en aquest òrgan.
Aquesta coordinació es visualitza en el fet que tots els operadors policials comparteixen la informació operativa en benefici de les investigacions i de la seguretat
pública per evitar duplicitats i sumant esforços.
Finalment, la PG-ME està present als Centres de Cooperació Tansfronterera a
partir de la Resolució de 27 de setembre de 2007 de la Secretaria Tècnica per la
qual es disposa la publicació de la declaració elaborada pel Ministeri de l’Interior
en compliment de l’article 1 del Conveni de Blois, segons la qual la PG-ME constitueix, en l’àmbit de les seves competències, servei competent per la part espanyola
per a l’execució i aplicació del Conveni.
La PG-ME es va integrar al Centre de Cooperació Transfronterera del Pertús el
7 de gener de 2008 i al de Mèles el 28 de juliol de 2008. Això ha permès la millora
i l’intercanvi d’informació i ha servit per recolzar les tasques d’investigació i intel·ligència amb les FCSE i França. La cooperació transfronterera en matèria policial i
duanera permet optimitzar la lluita contra la delinqüència transfronterera, la immigració irregular i la lluita contra els tràfics il·lícits, així com prevenir les amenaces
contra l’ordre públic. Les consultes habituals en aquests dos centres de cooperació
transfronterera són relatives a antecedents policials i duaners, permisos de conduir
i/o titularitat de vehicles, comprovació d’adreces als respectius sistemes, verificació
de documents (autenticitat de dades), verificació de fotografia i empremtes, comprovació de la situació administrativa de persones, informació sobre alertes respectives
vigents o informació bàsica sobre atestats, entre d’altres.
Respecte a la prevenció dels robatoris als domicilis, des de la PG-ME s’està fent
un esforç especial per revertir la situació en aplicació del Pla Operatiu Específic sobre habitatge. El total de fets coneguts en aplicació del POE Habitatge per al període juliol 2017-juny 2018 va ser de 28.487 i per al període juliol 2018-juny 2019 ha
estat de 27.462.
Per a la implementació d’aquest Pla es van dedicar un total de 807.126 h per al
primer període i 771.130 h per al segon període. Es van efectuar un total de 145.068
identificacions de persones al primer període i 127.353 al segon. Respecte a les identificacions de vehicles, van ser respectivament de 69.294 i de 56.491.
Com a resultat d’aquesta intensa activitat policial s’han derivat un total de 5.041
detencions totals per als dos períodes esmentats.
Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran
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Control del compliment de la Moció 81/XII, sobre la relació de la
Generalitat amb els governs locals
390-00081/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 48815 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la Moció 81/XII, sobre la relació de la Generalitat amb els
governs locals (tram. 390-00081/12), us informo, amb el document annex facilitat
per la Secretaria d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 15 d’octubre de 2019
Meritxell Budó i Pla, consellera de la Presidència
Annex

En compliment de l’esmentada Moció, us fem avinent el següent:
Pel que fa al punt 1:
En aquesta legislatura, novament, hem continuat demanant al Govern de l’Estat
la derogació de l’LRSAL, amb el consens amb els ens locals i les entitats municipalistes. Ho vam incloure als punts de la trobada dels presidents Sànchez i Torra, als
temes de debat de la comissió mixta Estat-Generalitat i ho hem estat treballant de
manera més específica amb la creació del Grup de Treball per fer front a la mancança de funcionaris habilitats nacionals. La Secretaria d’Administracions Locals
i de Relacions amb l’Aran ha impulsat, a instàncies del Parlament de Catalunya, la
creació d’un grup de treball entre la Generalitat, la Sindicatura de Comptes, l’Oficina Antifrau de Catalunya, el Govern de l’Estat, les associacions d’ens locals i
els professionals per a estudiar el retorn de les competències de selecció de FHN.
A la primera sessió d’aquest grup de treball totes les administracions i institucions
convocades van designar representants excepte el Govern de l’Estat, que no va designar-ne cap. Es van enviar correus electrònics a la delegada del govern de l’Estat
a Catalunya demanant la designació de representats, així com la convocatòria de
constitució del grup de treball, i no es va rebre mai cap resposta.
En relació a la llei de Governs Locals i del seu Finançament, el Govern té previst
impulsar-ne el debat a través del Consell de Governs Locals i sempre d’acord amb
les entitats municipalistes.
1.c) Des de juliol de 2017, el Govern té actiu, l’Índex de Referència de Preus del
Lloguer, una eina que aporta transparència al mercat de lloguer facilitant el coneixement, en base a les dades del Registre de Fiances dipositades davant l’INCASOL,
dels preus de referència d’habitatges de lloguer en funció de la seva localització i
característiques.
Des de la posada en marxa de l’Índex, el Govern ha impulsat diverses mesures
per a avançar en l’assoliment de l’objectiu plantejat en aquest punt de la Moció.
Per altra banda, el Pla territorial sectorial d’habitatge (PTSH), aprovat inicialment el mes de març del 2019, i actualment en tràmit, és el document de planificació
i programació de les polítiques d’habitatge a Catalunya durant els propers 15 anys.
Determina quins són els municipis inclosos a les àrees de demanda forta i acreditada i que resten subjectes a l’obligació del compliment de l’objectiu de solidaritat
urbana durant el període de vigència del Pla.
El propi pla defineix com a un dels seus objectius principals l’ampliació del parc
de lloguer social de l’1,3% al 5%. Als municipis inclosos a les àrees de demanda
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forta i acreditada es preveu que el percentatge d’habitatges destinats a lloguer social
sigui del 5,8%, la qual cosa ajudarà a la contenció dels preus del lloguer en aquestes
àrees i contribuirà a poder allotjar a les famílies més vulnerables.
Així mateix, el PTSH preveu la redacció d’un pla específic del lloguer per a
desenvolupar la problemàtica del mercat del lloguer per a fer-lo més adequat a les
necessitats de la població. Aquest pla específic podrà definir instruments i mesures
adequats per a obtenir un parc d’habitatges de lloguer d’acord amb la demanda de
la ciutadania.
Per tal de promoure la legislació necessària sobre el lloguer social i assequible,
el Govern està treballant en la preparació d’una proposta de Decret llei de mesures
urgents per a l’ampliació del parc d’habitatge social i la millora de les oportunitats
d’accés a l’habitatge de lloguer, per comptar amb un instrument normatiu amb rang
de llei que afavoreixi a curt termini l’ampliació de l’actual parc d’habitatge protegit de
lloguer social, reforci els instruments activats per a la resolució de casos d’emergència vinculats a processos de desnonament, i desplegui normativament diversos instruments activats per a millorar l’accés a l’habitatge de lloguer.
Pel que fa al Punt 2:
En relació amb el pagament als ajuntaments, l’objectiu del Govern de la Generalitat de Catalunya és que en cap cas el termini de pagament de les obligacions reconegudes i exigibles superi el període d’antiguitat d’un any, amb especial priorització
dels àmbits social i d’educació. Aquest objectiu serà possible d’aplicar mentre es mantingui el context d’estabilitat pressupostària i de sostenibilitat financera i ho permeti
la liquiditat disponible.
A final de 2018, l’import pendent de pagar a Tresoreria a favor dels ajuntaments
és de 59 M€ (a final de 2017 era de 109 M€). Respecte dels pagaments a favor de les
Diputacions, estem al corrent.
2.b) S’està treballant en l’execució i gestió de la llei de barris mitjançant les convocatòries que queden vives. Aquestes són les dels anys 2009 i 2010 que finalitzen
el 2019 i 2020 respectivament.
Paral·lelament s’està treballant en la preparació d’una nova convocatòria a l’empara de la Llei de Barris. Per a la seva publicació, caldrà que hi hagi nous pressupostos i l’agrupament dels plurianuals existents.
Punt 3)
3.a) El Govern està destinant tots els recursos habitacionals disponibles per a
resoldre els casos concrets gestionats per les meses d’emergència, d’acord amb les
necessitats específiques de cadascuna de les unitats familiars afectades per aquestes situacions. En aquest sentit, durant l’any 2018 es van fer efectius 840 lliuraments
d’habitatges per a casos gestionats per les meses d’emergències.
En aquest sentit, s’està ampliant el parc públic d’habitatge de manera que permeti
respondre de forma ràpida i efectiva als casos d’emergència, optant per l’exercici del
dret de tanteig i retracte com a mecanisme d’obtenció d’habitatges que responguin
als casos de les meses, tenint en compte la seva localització geogràfica i les necessitats relacionades amb les característiques de l’habitatge.
També, s’ha fet un important esforç, amb més de 2.200 habitatges obtinguts per
aquesta via des de finals de 2015, quan va entrar en vigor en Decret llei 1/2015. Només l’any passat se’n van obtenir 853 (48,9 M€) i en el que portem d’any 2019 ja són
460 (25 M€).
D’altra banda, el Govern destina recursos preventius per a contribuir a la reducció de la pressió sobre les meses d’emergència. A través del servei de mediació en
deute hipotecari Ofideute es van evitar directament, l’any 2018, 667 desnonaments,
gràcies als acords assolits amb la intermediació de la Generalitat, i es van atorgar
més de 2.000 ajuts urgents, per a evitar desnonaments imminents, amb 4 M€. També, es van atorgar 65.000 ajuts al pagament del lloguer, per valor de 122 M€, en el
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que és una eina preventiva que ajuda les famílies a no entrar en situació de risc d’exclusió residencial.
Finalment, s’està fent un esforç per tal que els ajuntaments s’impliquin més decididament en el Programa 60/40, que consisteix en la recerca d’habitatge de lloguer
al mercat privat quan no hi ha parc públic disponible per a resoldre un cas d’urgència, amb el finançament del 60% de la renda de lloguer per part de la Generalitat i
del 40% per part de l’Ajuntament. En aquest sentit, per a facilitar més l’aplicació del
programa, el Consell d’Administració de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha
acordat permetre que sigui la família la que trobi l’habitatge i aquesta tasca no hagi
de recaure forçosament en l’Ajuntament. La voluntat de la Generalitat en aquesta
matèria està fora de dubte, i un exemple és el plurianual de 3 anys per al finançament del Programa 60/40 al municipi de Barcelona, per fer front als habitatges captats per a l’esmentat programa, i per un import 4.050.000 euros entre els anys 2019
i 2021.
3.b) El Decret llei 5/2019 desplegava diverses mesures que suposaven modificar
el marc regulador urbanístic per a facilitar la mobilització de sòl municipal per a
la promoció d’habitatge amb protecció oficial. La manca de suport parlamentari
a aquesta mesura, que de fet donava sortida a aquest punt de la present Moció, n’ha
impedit, de moment, el compliment, per la qual cosa el Govern treballa per a recuperar aquesta i altres mesures del Decret llei 5/2019 mitjançant el mecanisme de
tramitació parlamentària que n’asseguri una futura aprovació.
3.c) El Govern de la Generalitat ha manifestat al Govern de l’Estat en reiterades
ocasions que Catalunya no rep el finançament estatal que li correspon, tampoc en
matèria de polítiques d’habitatge. El Plan Estatal de Vivienda (PEV) vigent destina
un 14% dels seus recursos a Catalunya, quan Catalunya suposa el 22% dels desnonaments, el 19% del PIB estatal, i suma el 16% de la població. L’any 2010, el PEV
destinava més de 100 M€ a Catalunya. Avui s’arriba als 50 M€ a l’any, quan les necessitats són molt més altes que l’any 2010, i més importants que a altres punts de
l’Estat. Això fa que, per exemple, en els ajuts al pagament del lloguer, la Generalitat
hagi de fer una aportació extraordinària per a pal·liar el dèficit financer de l’Estat.
Així mateix, la implicació de l’Estat, que amb l’actual sistema de finançament
autonòmic és la principal font de recursos econòmics per a reforçar els pressupostos
de la Generalitat i els ens locals destinats a polítiques d’habitatge, no dona resposta a
la realitat particular de Catalunya pel que fa a l’assequibilitat del lloguer, ja que no té
en compte que Catalunya (conjuntament amb Madrid, País Basc, Balears i Canàries)
està per sobre del 30% d’esforç familiar destinat al pagament del lloguer, i aquest
fet demostra que hi ha una realitat desigual al conjunt de l’Estat que no es pot resoldre amb una distribució lineal dels recursos del PEV per a combatre els problemes
d’accés a l’habitatge.
En relació al Punt 4:
Els temps dels procediments de contractació pública fan materialment impossible poder posar en marxa 8 nous serveis. En concret cal dur a terme diferents procediments per a la contractació de l’espai (actualment hi ha pendent la contractació
de dos locals de SIE, que s’ha de dur a terme des del Departament d’Economia)
fer-ne l’adequació corresponent (espais, mobiliari, TIC,....) i finalment contractar-ne
la gestió.
Punt 5:
5a) L’Estratègia Catalana per a l’acollida i la integració dels joves migrats sols
conté més de 100 accions que s’estan desenvolupant algunes amb de curt, mitjà i
llarg termini segons la seva finalitat i el seu procés evolutiu. Entre aquestes accions
estan el centre d’atenció immediata o el pla de suport als ens locals. També cal destacar els nous protocols d’obertura de centres, que està conformat per el protocol
d’aterratge als municipis, un protocol sobre salut, educació i un altre sobre la docu-
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mentació a tramitar. També es troben accions que continuen creixent com són, per
exemple, el programa de mentoria o el programa de noves oportunitats, ambdues
accions ajuden en l’acompanyament i la inclusió dels joves migrats sols en la societat
i en el món laboral. Es pot presentar un estat de seguiment de l’Estratègia Catalana per a l’Acollida i la Inclusió dels joves migrats sols igual com es va fer el passat
25 de juliol en el marc de la Taula d’atenció integral d’infants i joves migrats sols.
5.b) Actualment estem realitzant la memòria econòmica en el marc de pressupostos prorrogats. En quant a la calendarització de l’Estratègia catalana per a l’acollida i la integració dels joves migrats sols, aquesta ja s’ha realitzat i es va presentar
el passat 30 d’abril de 2019 en la Taula institucional d’adolescents i joves migrats
sols. També se’ls hi va facilitar una còpia de la mateixa a tots els assistents convocats. En la sessió del 25 de juliol es va fer un repàs de totes les accions engegades i
l’estat de posada e funcionament de les previstes. En el marc de col·laboració amb
la resta d’institucions, el passat 22 de juliol es va presentar als ens municipals i les
entitats de representació dels mateixos, el pla de suport als ajuntaments i consells
comarcals amb recursos per a joves migrats sols per tal d’una banda, a través de
plans d’ocupació i inserció laboral donar sortida als joves majors de 18 anys atesos
pel sistema de protecció, i per una altra reforçar amb professionals especialitzats
en l’atenció comunitària per tal de dur a terme accions de suport a la convivència i
l’articulació de la xarxa de recursos dels territori amb els centres que acullen joves
migrats sols.
En relació al Punt 6:
La Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, estableix en
el seu article 1r. que les llars d’infants de la Generalitat i les de les administracions
locals constitueixen la xarxa de llars d’infants de titularitat pública de Catalunya i
que el Govern, en col·laboració i coordinació amb els ajuntaments, ha d’impulsar el
desenvolupament de la dita xarxa amb la finalitat d’assegurar una oferta suficient per
a la població menor de tres anys que sol·liciti una plaça en qualsevol lloc del territori
de Catalunya.
L’article 1 de la Llei orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, relatiu als drets i deures en l’àmbit de l’educació, preveu
que «totes les persones tenen dret a una educació de qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model educatiu d’interès públic
que garanteixi aquests drets».
L’article 198.2, la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació orientat al finançament del primer cicle d’educació infantil concreta que «preferentment per a satisfer les necessitats d’escolarització d’infants en entorns socioeconòmics o culturals
desfavorits i en zones rurals, d’acord amb la programació i els requisits que s’hagin
establert prèviament, el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de
titularitat municipal».
El dia 14 de febrer de 2005 es va subscriure un Acord marc de col·laboració entre
el Departament d’Educació, la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques, d’ara endavant Entitats Municipalistes que,
amb la finalitat d’impulsar la creació de 30.000 noves places públiques en llars d’infants, finançava la creació de places creades pels ajuntaments mitjançant l’aportació
de 5.000,00€ per plaça creada i de 1.800,00€ any per plaça, en concepte de despeses ordinàries de funcionament. La vigència de l’esmentat acord va acabar a finals
del curs 2008-09, però tanmateix es va considerar necessari establir un nou marc de
col·laboració per al curs 2010-11 per tal de continuar garantint el finançament de les
despeses destinades al funcionament de les llars d’infants de titularitat de les administracions locals per part del Departament d’Educació.
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El 19 de novembre de 2010 el govern va aprovar un nou Acord Marc. El nou
acord preveia un import corresponent a 1.800€ per alumne equivalent1 o 1.100 € en
el cas dels Ajuntaments que no s’havien compromès a crear places en el marc de
l’Acord del 2005. Es va establir que el Departament d’Educació determinaria mitjançant Resolució, i tenint en compte el total d’alumnes declarats com equivalents a
partir de les dades de matrícula, i previ Acord de Govern, l’import de la subvenció
corresponent a cada corporació, així com l’import de les possibles bestretes i el termini màxim per justificar les subvencions.
La Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017 considera en la seva Disposició addicional 49 relativa a les Escoles bressol que «l’educació de zero a tres anys és una etapa educativa fonamental» i estableix
que «El Govern ha de recuperar la coresponsabilitat en el finançament del servei públic de les escoles bressol municipals i, dins les disponibilitats pressupostàries per al
2017, ha de garantir un finançament de les escoles bressol».
L’article 162 de la LEC concreta les modalitats de corresponsabilització entre
l’Administració educativa de la Generalitat i les administracions locals i determina
que «Els ens locals i l’Administració de la Generalitat col·laboren, en l’àmbit educatiu, per mitjà de la comissió mixta constituïda per representants de les entitats municipalistes i del Departament, sens perjudici de les competències que la llei atribueix
al Consell de Governs Locals.»
Atès que a partir del curs 2012-2013 l’esforç que han hagut de fer els Ajuntaments i les Diputacions per contribuir al finançament de l’etapa 0-3 ha estat molt
gran, el Govern de la Generalitat ha pensat en fórmules que permetin compensar
aquest finançament, tenint present en qualsevol cas que ara com ara, aquest esforç
haurà de seguir sent compartit durant un període de temps.
Pel que fa al Punt 7:
Els cabals establerts en el Pla sectorial de cabals de manteniment (PSCM) de
Catalunya es tenen en compte en totes les revisions de concessions existents, així
com en els expedients d’autorització de noves concessions. El Pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya vigent (2016-2021) –segon cicle– preveu una
implantació progressiva i obligatòria dels cabals ambientals, establint les dates temporals i els valors concrets, sense abandonar les directrius del Pla sectorial de cabals
de manteniment.
Els cabals de manteniment del PSCM de Catalunya són immediatament exigibles a les noves concessions i també aplicables a les modificacions de concessions,
però no a les concessions ja existents, que són la immensa majoria. El mateix PSCM
de Catalunya de l’any 2006 ja preveia la seva implantació progressiva a través dels
Plans zonals d’implantació.
Això farà possible que en l’horitzó 2018-2020 s’hagi de respectar un cabal ecològic en el 100 % dels cursos fluvials de les conques internes catalanes. La implantació d’aquest cabal de manteniment serà progressiva.
Es pot trobar més informació sobre la implantació que s’està realitzant en el lloc
web de l’Agència Catalana de l’Aigua, mitjançant l’enllaç següent:
http://aca.gencat.cat/ca/laigua/proteccio-i-conservacio/cabals-de-manteniment/
Punt 8:
El Programa Català de Refugi s’està desenvolupament amb normalitat i en col·
laboració amb les entitats socials i les administracions locals catalanes, en el ben
entès que malgrat que de tot l’entramat jurídic -entre d’altres articles 138 i 166 EACse’n desprèn nítidament la competència de la Generalitat de Catalunya en l’acollida
de les persones demandants o beneficiàries de protecció internacional i apàtrides
que resideixen a Catalunya, no ha estat possible la consolidació d’aquesta realitat
1. Entès com aquell que rep atenció educativa cinc hores al dia i cinc dies a la setmana.
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jurídica fins que la jurisprudència no s’ha pronunciat nítidament sobre aquest marc
competencial a instàncies de la Generalitat.
En aquest sentit el Tribunal Constitucional, el Tribunal Suprem, la Sala del Contenciós-Administratiu de l’Audiència Nacional i el Tribunal Superior de Justícia de
Madrid han determinat nítidament que l’evolució del fenomen immigratori a Espanya impedeix configurar la competència estatal de l’article 149.1.2 CE com un títol
horitzontal d’abast il·limitat que enervi els títols competencials de les comunitats
autònomes de caràcter sectorial amb evident incidència en la població migratòria,
en relació amb la qual han adquirit especial importància les prestacions de determinats serveis socials i les corresponents polítiques públiques. En conseqüència,
d’acord amb l’article 149.1.2. CE correspon a l’Estat la competència sobre el control
de fronteres i la determinació de la situació jurídico-administrativa dels estrangers,
però totes les actuacions orientades a l’acollida i integració social dels immigrants i
demandants o beneficiaris de protecció internacional i apàtrides residents a Catalunya corresponen a la Generalitat.
Constitueix, doncs, una competència alhora que una necessitat social i una
obligació de la Generalitat desenvolupar una política integral d’acolliment de les
persones demandants o beneficiàries de protecció internacional que resideixen a
Catalunya. Aquestes competències, però, no es podran exercir amb plenitud fins
que, per part de l’estat, no s’hagi procedit al traspàs dels corresponents recursos materials i humans procedents tant dels pressupostos de l’estat com de fons europeus.
Tot i aquestes limitacions en desplegament de les competències reconegudes en
el propi Estatut i ratificades per la jurisprudència, el 22 de setembre de 2015, es va
crear per Acord de Govern GOV/151/2015, el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades (CAPR) com a òrgan d’assessorament, de participació i coordinació
de les administracions públiques catalanes i de les entitats i organitzacions socials
que actuen en l’àmbit de l’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya. El CAPR, adscrit al Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, realitza la seva activitat mitjançant una estructura orgànica
i diferents grups de treball on hi participen més de 90 actors entre entitats socials,
corporacions públiques, col·legis professionals, persones de reconegut prestigi en
l’àmbit de la protecció internacional i plataformes ciutadanes.
D’ençà de la creació del CAPR el flux de persones refugiades que resideixen a
Catalunya s’ha incrementat de forma molt significativa. Així, en poc més de tres
anys, el nombre de persones refugiades ha passat d’unes poques dotzenes a les més
de 2.500 beneficiàries del sistema estatal d’acollida en l’actualitat, a més de les que
s’hi troben acollides en la fase prèvia d’avaluació i derivació del programa o en concepte d’ajut humanitari i les que han finalitzat l’esmentat programa o que disposen
de mitjans econòmics suficients per al seu manteniment.
Tanmateix per al compliment d’aquesta obligació la Generalitat compta amb
la col·laboració de tots els nivells de la societat, especialment de les administracions locals catalanes i dels agents socials i econòmics per tal de treballar coordinadament en la prestació dels serveis d’acollida. En aquest sentit cal esmentar que
l’Agenda Europea de Migracions determina que «La nostra política de migració tindrà èxit si es fonamenta en unes polítiques d’integració efectives. Tot i que la competència recau en primer lloc en els estats, la Unió Europea pot recolzar accions dels
governs nacionals, les autoritats locals i la societat civil compromesos en el complex
procés de fomentar a llarg termini la integració i la confiança mútua».
I la Generalitat ha donat resposta a aquest singular repte des de diferents àmbits:
sensibilització, formació, mentoria, habitatge, protocols per a col·lectius especialment
vulnerables, estudiants refugiats, cooperació al desenvolupament, ocupabilitat i ocupació, etc. En aquest sentit cal remarcar la Llei 14/2017, de 20 de juliol, de la Renda
Garantida de Ciutadania, la Disposició addicional Quarta de la qual estén la seva acció protectora a les persones demandants o beneficiàries de protecció internacional,
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adaptant-ne els requisits d’accés relacionats amb els seus ingressos econòmics i el
període previ de residència a Catalunya.
Tot seguim concretem algunes de les principals activitats del Programa Català
de Refugi que s’estan desenvolupant actualment:
– Impulsar, gestionar i avaluar el Programa de Mentoria de persones sol·licitants
de protecció internacional o refugiades.
– Coordinar el programa de mentoria dels joves i adolescents sense referent familiars.
– Impulsar, gestionar i avaluar el Programa d’ocupabilitat i ocupació de persones
refugiades.
– Impulsar, gestionar i avaluar el Programa de cerca d’habitatge propi o d’entitats
socials, església, entitats locals, privats i empreses.
– Impulsar, gestionar i avaluar el Programa de gestió i seguiment de la Renda
Garantida de Ciutadania per a persones sol·licitants de protecció internacional o refugiades.
– Impulsar, gestionar i avaluar el Programa estudiants refugiats ubicats al Líban
que prosseguiran els seus estudis a les universitats catalanes.
– Impulsar i Coordinar els programes d’elaboració de protocols específics per a
persones refugiades: Protocol per a l’atenció a la salut mental, Protocol per a menors
i Protocol per a gent gran.
– Impulsar, gestionar i avaluar el Programa d’acollida de persones refugiades en
municipis petits i capitals de comarca.
– Impulsar, gestionar i avaluar el Programa de desplegament en el territori del
Programa Català de Refugi (PCR): reforçar les iniciatives en el territori.
– Impulsar, gestionar i avaluar el Programa de coordinació amb les administracions locals en matèria de protecció internacional.
– Impulsar, gestionar i avaluar el Programa de Coordinació interdepartamental
en matèria de protecció internacional.
– Impulsar, gestionar i avaluar el programa «Apropa Cultura» en el marc de les
persones demandants de protecció internacional o refugiades arreu del territori.
– Actuar com a coordinador/a en les seus d’acollida de la Generalitat de Catalunya arreu del territori.
– Impulsar i coordinar els 8 grups de treball integrats en el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades.
– Elaborar materials de sensibilització i impulsar-ne la seva execució.
En paral·lel a l’activitat ordinària assenyalada s’estan realitzant les següents actuacions estratègiques:
– Negociació amb l’administració de l’Estat per al traspàs efectiu dels recursos
materials i humans necessaris per a fer plenament efectiva l’acollida i integració de
les persones demandants o beneficiàries de protecció internacional o apàtrides que
resideixen a Catalunya.
– Elaboració de la norma jurídica per la qual es regularà l’acollida i el procés per
a l’assoliment de la plena autonomia de les persones demandants o beneficiàries de
protecció internacional i apàtrides que resideixen a Catalunya.
Durant la tardor s’iniciaran les trobades amb els membres dels grups de treball
del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades per tal de dissenyar, a partir
d’una primera proposta per part del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el model d’acollida específic a Catalunya.
En relació al Punt 9:
El govern de Catalunya ha recuperat el Pla Únic d’Obres i Serveis i ha publicat la
convocatòria 2020-2024 destinada a cobrir les necessitats inversores del món local.
El PUOSC és el principal instrument de cooperació econòmica per a la realització
de les obres i serveis de competència municipal. El Govern vol que el PUOSC sigui
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un dels programes de referència per a les inversions del món local català per afavorir
la generació d’oportunitats i la creació de sinergies amb els agents de cada territori.
Aquesta és una fita històrica, donat que es recupera un instrument importantíssim
per als ens locals». El PUOSC 2020-2024, dotat amb 250 milions d’euros té una doble línia de subvencions: la primera, la línia de subvencions per a inversions, amb
l’objectiu de cooperar en el finançament de les obres i serveis de competència municipal és vigent durant tot el període 2020-2024 amb una dotació de 160.000 euros.
Els destinataris: ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals. La segona, la línia de subvencions per acció territorial a municipis petits, amb
l’objectiu de cooperar en el finançament de les obres i els serveis de competència
municipal en nuclis urbans de població reduïda és vigent durant tot el període 20202024 amb una dotació de 90.000 euros. Destinataris: ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals, tots tres de menys de 5.000 habitants.
De la dotació total del PUOSC 2020-2024, es destinen 160.000.000 euros a la línia
de subvencions per a inversions i 90.000.000 euros a la línia de subvencions per
a acció territorial a municipis petits. El termini de presentació de sol·licituds s’ha
obert el passat 2 de setembre amb la publicació de la convocatòria i finalitzarà el
proper 15 de novembre.
Addicionalment, el Departament de la Presidència també ha convocat enguany,
en el marc de la cooperació amb els ens locals de Catalunya, les subvencions per a la
dinamització territorial per als anys 2018 i 2019. L’objectiu d’aquestes subvencions
és definir accions prioritàries d’inversions (màxim 50.000 euros de subvenció) que
comportin un valor afegit important en municipis per tal d’afavorir la dinamització
territorial i la igualtat d’oportunitats de les persones que viuen en aquest entorn.
Miquel Àngel Escobar Gutiérrez, secretari d’Administracions Locals i de Relacions amb l’Aran

Control del compliment de la Moció 87/XII, sobre la política de
seguretat pública, emergències i protecció civil
390-00087/12
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 48875 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 162 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 87/XII, sobre la política de seguretat pública, emergències i protecció civil (número de tramitació 390-00087/12), us
informo del següent:
Amb relació a l’apartat 2.a), el model actual d’atenció i gestió de les trucades
d’urgència que realitza el Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112
Catalunya (CAT112) és l’establert per la Llei 9/2007, de 30 de juliol, del CAT112.
El Departament d’Interior ha iniciat els treballs preparatoris per elaborar una Llei
d’Emergències que ha d’incloure tots els serveis involucrats, entre ells el CAT112,
per dotar-les d’una visió integral i transversal que en millori l’eficiència.
Pel que fa a l’apartat 2.b), des de les unitats d’investigació, a les requisitòries i
ordres de crida i cerca es fa constar tota la informació de què es disposa. En el moment de gravar una ordre policial de crida i cerca en el sistema policial s’introdueixen sempre totes les dades que es coneixen de la persona (nom, cognom, número
de document, data de naixement, nom dels pares, adreces, telèfon...). Si la persona
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ja consta ressenyada al sistema, es poden consultar dades com fotografia, tatuatges,
vehicles, procediments, etc.
Quant a l’apartat 2.c), l’Àrea de Seguretat del Transport Metropolità del Cos de
Mossos d’Esquadra fa prevenció, persecució i investigació d’il·lícits penals, infraccions administratives i conductes incíviques en l’àmbit ferroviari. Es coordina amb
la Unitat de Seguretat i Protecció Civil de TMB Metro, instrueix i investiga els fets
violents denunciats pels treballadors i/o usuaris i els danys a les infraestructures
ferroviàries i altres fets denunciats per l’operador TMB Metro. Així mateix, es coordina amb la resta dels serveis de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra
i la Guàrdia Urbana de Barcelona per executar operatius de prevenció d’il·lícits a la
xarxa del Metro de Barcelona i reforçar la prevenció a les franges horàries i estacions amb major incidència delictiva a l’interior del transport.
Es difonen consells de seguretat i campanyes comunicatives de prevenció de diverses tipologies delictives i conductes discriminatòries i també s’activen accions
relacionades amb dispositius i esdeveniments a través de les xarxes socials i la web
de Mossos per fomentar una conducta proactiva dels usuaris que redueixi les possibilitats de ser víctima de delictes.
Finalment, pel que fa a l’apartat 2.d), el Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies informa que els delictes contra la llibertat i la indemnitat sexuals i els
delictes d’odi i discriminació per raó d’orientació o identitat sexual o per raó de gènere són delictes punibles en l’àmbit penal i, per tant, queden fora de la regulació
de la Llei 11/2014. Aquesta Llei actua administrativament a través del procediment
establert pel Decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre el procediment sancionador
d’aplicació als àmbits competència de la Generalitat tal i com estableix la disposició
transitòria segona de la pròpia Llei, així com la normativa del procediment sancionador.
Barcelona, 15 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

Control del compliment de la Moció 95/XII, sobre els serveis
d’emergències
390-00095/12
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 48874 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.10.2019

A la Mesa del Parlament

Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 105 del Reglament del Parlament,
Sol·licito:

L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la
Moció 95/XII (número de tramitació 390-00095/12) sobre els serveis d’emergències.
Barcelona, 15 d’octubre de 2019
Miquel Buch i Moya, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 48874).
Pròrroga: d’acord amb els articles 105 i 162.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (de l’11.12.2019 al 16.01.2020) del termini que dispo4.50.02. Compliment de mocions
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sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
17.01.2020, a les 10:30 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.10.2019.

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03.

Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Treball, Afers
Socials i Famílies amb el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies
sobre l’increment dels expedients de regulació d’ocupació i sobre
el tancament de les plantes de l’empresa General Cable de Manlleu
(Osona) i de Montcada i Reixac (Vallès Occidental)
354-00182/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Yolanda López Fernández, del GP CatECP (reg.
47070).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies, 21.10.2019.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i
Sostenibilitat amb el conseller de Territori i Sostenibilitat sobre el Pla
de sequera de la Generalitat de Catalunya
354-00191/12
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: David Cid Colomer, juntament amb un altre diputat
del GP CatECP (reg. 48595).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 21.10.2019.

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari general de Comissions
Obreres d’Endesa davant la Comissió de Treball, Afers Socials
i Famílies perquè informi sobre la situació laboral i social dels
treballadors d’aquesta empresa
356-00584/12
SOL·LICITUD

Presentació: Yolanda López Fernández, del GP CatECP (reg. 47791).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies,
21.10.2019.
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Sol·licitud de compareixença de la directora general de Qualitat
Ambiental i Canvi Climàtic davant la Comissió de Medi Ambient i
Sostenibilitat perquè informi sobre els resultats de les inspeccions
ambientals a empreses del Vallès Oriental
356-00593/12
SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Terrades i Santacreu, del GP PSC-Units (reg. 48929).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 21.10.2019.
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