
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 47/XI del Parlament de Catalunya, sobre la transparència en la contractació 
d’Independent Diplomat
250-00129/11
Adopció 11

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats del Mecanisme Català per a la Pre-
venció de la Tortura corresponent al 2015
360-00003/11
Debat de l’Informe en la Comissió 11

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell pel qual s’estableixen disposicions relatives a la comercia-
lització dels productes fertilitzants amb el marcatge CE i es modifiquen els reglaments 
(CE) 1069/2009 i (CE) 1107/2009
295-00038/11
Coneixement de la proposta 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell sobre el reconeixement de les qualificacions professionals 
en la navegació interior i per la qual es deroguen les directives 91/672/CEE i 96/50/CE 
del Consell
295-00039/11
Coneixement de la proposta 12

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Parla-
ment Europeu i del Consell que fixa per a l’any 2016 el percentatge d’ajust dels paga-
ments directes que estableix el Reglament 1306/2013
295-00040/11
Coneixement de la proposta 12

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 el pagament als proveïdors del sistema públic de salut
250-00035/11
Retirada 13

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma i millorament de la plaça de Cata-
lunya de Girona
250-00139/11
Rebuig 13

Proposta de resolució sobre el millorament de la freqüència d’aturada dels trens de ro-
dalia al baixador de Viladecans
250-00156/11
Rebuig 13

BUTLLETÍ OFICIAL
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
XI legislatura · segon període · número 104 · dijous 14 d’abril de 2016

Dos fascicles, fascicle primer



BOPC 104
14 d’abril de 2016

Taula de contingut 2

Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11
Rebuig 13

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i el 
pagament de vedes
250-00205/11
Retirada 13

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
200-00004/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de la Llei 
23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00005/11
Text presentat 14
Tramitació pel procediment d’urgència 26

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances públiques de Ca-
talunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de desembre 
202-00022/10
Nomenament d’un relator 26

Proposició de llei de matèria audiovisual
202-00016/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 26

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 26

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les famílies, per a esta-
blir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys
202-00018/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 26

Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb 
la Unió Europea
202-00019/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 27

Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions
202-00020/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 27

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat per l’alumnat 
a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu
202-00021/11
Presentació: GP C’s 27

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l’atenció sanitària
202-00022/11
Presentació: GP PPC 30

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a càrrec d’entre 
zero i disset anys
250-00114/11
Canvi de Comissió tramitadora 40

Proposta de resolució sobre l’Institut Can Llong, de Sabadell
250-00163/11
Esmenes presentades 40
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Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua 
de Mogoda
250-00168/11
Esmenes presentades 40

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mont-roig, de Balaguer
250-00170/11
Esmenes presentades 41

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació secundària al barri 
de Can Llong, de Sabadell
250-00174/11
Esmenes presentades 41

Proposta de resolució sobre l’educació pública
250-00176/11
Esmenes presentades 41

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant Feliu de Llobregat
250-00177/11
Esmenes presentades 42

Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre les ràtios 
d’alumnes
250-00181/11
Esmenes presentades 42

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell
250-00183/11
Esmenes presentades 43

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies de P3 a la Llagosta
250-00184/11
Esmenes presentades 43

Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a l’Escola Dolors 
Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11
Esmenes presentades 43

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola Pedralta, de Santa 
Cristina d’Aro
250-00187/11
Esmenes presentades 44

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet del Vallès
250-00193/11
Esmenes presentades 44

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut i de l’edifici de l’Escola Virolet 
al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00194/11
Esmenes presentades 45

Proposta de resolució sobre les necessitats en educació secundària a Barberà del Vallès
250-00197/11
Esmenes presentades 45

Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès
250-00198/11
Esmenes presentades 46

Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes de Mollet 
del Vallès
250-00206/11
Esmenes presentades 46

Proposta de resolució sobre el reallotjament d’una part del veïnat del barri de la Trinitat 
Vella, de Barcelona
250-00266/11
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida
250-00267/11
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47
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Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos necessaris a la Corporació 
Sanitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es derivava a centres privats
250-00268/11
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre la convocatòria de places docents
250-00269/11
Tramesa a la Comissió 47
Termini de presentació d’esmenes 47

Proposta de resolució sobre l’autopista C-31 al pas per Badalona
250-00270/11
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre les ingerències culturals
250-00271/11
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’ús de les pistoles elèctriques
250-00272/11
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre la defensa d’un model de Sistema d’Emergències Mèdi-
ques digne
250-00273/11
Tramesa a la Comissió 48
Termini de presentació d’esmenes 48

Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes amb trastorn de l’es-
pectre autista
250-00274/11
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per esclerosi lateral amiotròfica
250-00275/11
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre el tractament de dades personals
250-00276/11
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre la creació d’una bústia ciutadana com a eina de transpa-
rència
250-00277/11
Tramesa a la Comissió 49
Termini de presentació d’esmenes 49

Proposta de resolució sobre el Centre Logístic del Baix Penedès
250-00278/11
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla d’industrialització de les Terres de l’Ebre
250-00279/11
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la Llar Residència Les Roquetes, al Garraf
250-00280/11
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre el port fluvial de Sant Jaume d’Enveja
250-00281/11
Tramesa a la Comissió 50
Termini de presentació d’esmenes 50

Proposta de resolució sobre la carretera 152-a al pas per Granollers
250-00282/11
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51
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Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris de Girona
250-00283/11
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei de caça
250-00284/11
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb els ajuntaments per políti-
ques socials
250-00285/11
Tramesa a la Comissió 51
Termini de presentació d’esmenes 51

Proposta de resolució sobre la construcció d’un hospital comarcal a Tàrrega
250-00286/11
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 22/2009, d’ordenació sostenible 
de la pesca en aigües continentals
250-00287/11
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre el servei sanitari urgent als barris de Vallvidrera, Tibidabo 
i les Planes, de Barcelona
250-00288/11
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre el control de la població de conills i senglars a l’horta de 
Lleida
250-00289/11
Tramesa a la Comissió 52
Termini de presentació d’esmenes 52

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia d’alta tensió de la urbanització 
El Pinar, de Reus
250-00290/11
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre la construcció del carril VAO entre Blanes i Lloret de Mar
250-00291/11
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre les retallades dels ajuts del 2014 a les zones de muntanya 
i desfavorides
250-00292/11
Tramesa a la Comissió 53
Termini de presentació d’esmenes 53

Proposta de resolució sobre la finestreta única
250-00293/11
Presentació: GP CSP 53

Proposta de resolució sobre el millorament dels contractes programa de serveis socials
250-00294/11
Presentació: GP SOC, GP CSP 54

Proposta de resolució sobre l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona
250-00295/11
Presentació: GP CSP 56

Proposta de resolució sobre la planta de compostatge d’Ossó de Sió
250-00296/11
Presentació: GP CSP 56

Proposta de resolució sobre la defensa del municipi de Medinyà
250-00297/11
Presentació: GP JS 59
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Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres sanitaris depen-
dents de la Generalitat
250-00298/11
Presentació: GP C’s 60

Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 entre Badalona i Mo-
llet del Vallès
250-00299/11
Presentació: GP JS 61

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolai de Cornellà de Llobregat
250-00300/11
Presentació: GP JS 62

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre i 
el pagament de vedes
250-00301/11
Presentació: GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC 63

Proposta de resolució sobre els criteris aplicats en el procés de preinscripció escolar
250-00302/11
Presentació: Anna Simó i Castelló, del GP JS, Sonia Sierra Infante, del GP C’s, Esther Niubó Ci-
doncha, del GP SOC, Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP, María José García Cuevas, del GP 
PPC, Pilar Castillejo Medina, del GP CUP-CC 65

Proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix Llobregat
250-00303/11
Presentació: GP C’s 66

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Preses
250-00304/11
Presentació: GP PPC 67

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la variant d’Olot
250-00305/11
Presentació: GP PPC 67

Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la carretera C-66 entre Ba-
nyoles i Besalú
250-00306/11
Presentació: GP PPC 68

Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de construcció de l’edifici de 
l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, de Besalú, el 2016
250-00307/11
Presentació: GP PPC 69

Proposta de resolució sobre el trasllat i l’ampliació de l’Escola Can Maiol, de Barcelona
250-00308/11
Presentació: GP PPC 70

Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients sancionadors per qüestions 
lingüístiques
250-00309/11
Presentació: GP PPC 71

Proposta de resolució sobre el condicionament de l’Escola Mediterrània, de Barcelona
250-00310/11
Presentació: GP PPC 72

Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a l’Escola Ciutat Jardí, 
de Lleida
250-00311/11
Presentació: GP PPC 73

Proposta de resolució sobre el respecte a les tres llengües oficials a propòsit del ma-
nifest del Grup Koiné
250-00312/11
Presentació: GP C’s 75

Proposta de resolució sobre els clústers industrials
250-00313/11
Presentació: GP C’s 75

Proposta de resolució sobre els polígons industrials
250-00314/11
Presentació: GP C’s 76
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Proposta de resolució sobre el teletreball
250-00315/11
Presentació: GP C’s 77

Proposta de resolució sobre el finançament industrial
250-00316/11
Presentació: GP C’s 78

Proposta de resolució sobre el foment de les empreses emergents
250-00317/11
Presentació: GP C’s 79

4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00001/11
Designació de membres 81

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00003/11
Designació de membres 81

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Compliment de la Resolució 483/X, sobre l’elaboració d’un dossier tècnic sobre elements 
reductors de velocitat a les carreteres i vials
335-00002/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució 81

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre les actuacions previstes per 
a garantir la liquiditat de la Caixa Agrària de Cambrils i la viabilitat de la Cooperativa 
Agrícola de Cambrils
354-00018/11
Retirada de la sol·licitud 82

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la con-
sellera de la Presidència sobre el desplegament de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva 
de dones i homes
354-00033/11
Sol·licitud i tramitació 82

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves Agri-
cultors de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
perquè informi sobre l’estat del sector agrari
356-00048/11
Acord sobre la sol·licitud 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Pesca 
Esportiva i Càsting davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
perquè informi sobre l’estat de la pesca esportiva
356-00049/11
Acord sobre la sol·licitud 82

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Produc-
tors de Porcí davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè 
informi sobre la crisi del sector
356-00059/11
Acord sobre la sol·licitud 83

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Bou, secretària general de Proa, Productors 
Audiovisuals Federats, davant la Comissió de Cultura perquè informi sobre la idea de 
Proa respecte al Pla nacional de l’audiovisual
356-00100/11
Retirada de la sol·licitud 83
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de l’ho-
mofòbia a Catalunya
356-00105/11
Sol·licitud 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Chrysallis - Associació de Famílies 
de Menors Transsexuals davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre la situació de l’homofòbia a Catalunya
356-00106/11
Sol·licitud 83

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Recerca d’Estudis Lès-
bics, Gais, Trans i Queer de la Universitat de Vic davant la Comissió d’Igualtat de les 
Persones perquè informi sobre la situació de l’homofòbia a Catalunya
356-00107/11
Sol·licitud 84

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Famílies Lesbianes 
i Gais (Programa educatiu escolar Rainbow) davant la Comissió d’Igualtat de les Perso-
nes perquè informi sobre la situació de l’homofòbia
356-00108/11
Sol·licitud 84

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris perquè informi 
sobre les línies d’actuació en matèria de política penitenciària
356-00109/11
Sol·licitud 84

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Almeda, catedràtica del Departament de Socio-
logia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat de Barcelona i directora del Grup 
Interuniversitari (GRC) «Copoli. Benestar, Comunitat i Control Social», i especialista en 
sistemes d’execució penal, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui 
la violència institucional que pateixen les dones empresonades per qüestió de gènere
356-00111/11
Sol·licitud 84

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Pineda, coordinadora d’incidència política 
de Creació Positiva, davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui l’In-
forme Sombra de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació 
contra les dones
356-00112/11
Sol·licitud 85

Sol·licitud de compareixença de Raimon Masllorens i de Montserrat Bou, en represen-
tació de l’Associació de Productors Audiovisuals, davant la Comissió de Cultura perquè 
informin sobre el Pla nacional de l’audiovisual
356-00114/11
Sol·licitud 85

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

Compareixença de Joan Queralt Jiménez, catedràtic de dret penal, davant la Comissió 
d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00007/11
Substanciació 85

Compareixença d’Isidre Soler Clarena, en representació de la Plataforma Soterrament 
FGC Ara!, davant la Comissió de Territori per a informar sobre la necessitat de soterrar 
la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat al pas per Sabadell (Vallès Occidental)
357-00018/11
Substanciació 85

Compareixença d’una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya (Dincat) da-
vant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre la situació de les per-
sones amb discapacitat
357-00021/11
Substanciació 85

Compareixença de David Fernández i Ramos, expresident de la Comissió d’Investigació 
sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció Política, davant la Comissió 
d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00034/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 86
Substanciació 86
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Compareixença de Gemma Calvet i Barot, ponent de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i directora de l’Agència de 
Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi de les 
Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00035/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 86
Substanciació 86

Compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves Agricultors de Ca-
talunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar 
sobre l’estat del sector agrari
357-00036/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 86
Substanciació 86

Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Pesca Esportiva i Càs-
ting davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar 
sobre l’estat de la pesca esportiva
357-00037/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 86

Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de Productors de Porcí 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a informar sobre 
la crisi del sector
357-00038/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 87

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de greuges sobre 
el Pla urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
359-00006/11
Substanciació 87

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2015
334-00024/11
Presentació: Director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 87

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 857/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat con-
tra diversos articles de la Llei 7/2015, del 14 de maig, de modificació de la Llei 3/2008, 
de l’exercici de les professions de l’esport
381-00001/11
Al·legacions que formula el Parlament 88
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 47/XI del Parlament de Catalunya, sobre la transparència en la 
contractació d’Independent Diplomat
250-00129/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 4, 

31.03.2016, DSPC-C 73

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparèn-
cia, en la sessió tinguda el dia 31 de març de 2016, ha debatut el text de la Proposta 
de resolució sobre la transparència en la contractació d’Independent Diplomat (tram. 
250-00129/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 16004 i 
16548).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Informar-lo amb transparència dels objectius, les finalitats, els costos i altres as-

pectes derivats dels contractes amb Independent Diplomat del Consell de Diplomàtica 
Pública de Catalunya (Diplocat) i de la Delegació del Govern als Estats Units, des que 
es va contractar fins a l’actualitat.

b) Permetre als diputats del Parlament l’accés als informes mensuals que Indepen-
dent Diplomat lliuri al Govern.

c) Presentar un balanç de les actuacions d’Independent Diplomat i de tots els lobbys 
que col·laborin amb la Generalitat, i una rendició de comptes d’acord amb els principis 
de transparència.

d) Exigir que tots els lobbys que treballen o volen treballar amb el Govern estiguin 
inscrits al Registre de grups d’interès de la Generalitat.

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la vicepresidenta de la Co-
missió, Marina Bravo Sobrino

1.30. Altres tramitacions

1.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges relatiu a les activitats del Mecanisme Català 
per a la Prevenció de la Tortura corresponent al 2015
360-00003/11

DEBAT DE L’INFORME EN LA COMISSIÓ

La Comissió del Síndic de Greuges ha debatut l’Informe en la sessió 3, tinguda l’11.04.2016, 
DSPC-C 79.
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableixen 
disposicions relatives a la comercialització dels productes fertilitzants 
amb el marcatge CE i es modifiquen els reglaments (CE) 1069/2009 i (CE) 
1107/2009
295-00038/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell sobre el reconeixement de 
les qualificacions professionals en la navegació interior i per la qual es 
deroguen les directives 91/672/CEE i 96/50/CE del Consell
295-00039/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell que fixa per a l’any 2016 el 
percentatge d’ajust dels pagaments directes que estableix el Reglament 
1306/2013
295-00040/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
d’acord amb l’article 200 del Reglament, ha conegut la proposta.
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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 el pagament als proveïdors del sistema públic 
de salut
250-00035/11

RETIRADA

Retirada pel GP SOC (reg. 18801).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre el projecte de reforma i millorament de la 
plaça de Catalunya de Girona
250-00139/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 4, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 83.

Proposta de resolució sobre el millorament de la freqüència d’aturada dels 
trens de rodalia al baixador de Viladecans
250-00156/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 4, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 83.

Proposta de resolució sobre la cessió de terrenys a Mollet del Vallès
250-00179/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Territori en la sessió 4, tinguda el 13.04.2016, DSPC-C 83.

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i Terres de 
l’Ebre i el pagament de vedes
250-00205/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 18823).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de l’arquitectura
200-00003/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s (reg. 17946; 18809).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.04.2016 al 21.04.2016).
Finiment del termini: 22.04.2016; 12:00 h.

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
200-00004/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.04.2016 al 28.04.2016).
Finiment del termini: 29.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació 
de la Llei 23/1998, del 30 de desembre, d’estadística de Catalunya
200-00005/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 19310 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 5 d’abril de 2016, s’ha pres, en-

tre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, s’apro-

va l’Avantprojecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació 
de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’Estadística de Catalunya, i s’autoritza el vice-
president del Govern perquè el presenti al Parlament. Se sol·licita que es tramiti pel pro-
cediment d’urgència.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 6 d’abril de 2016.

Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i de modificació de 
la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’Estadística de Catalunya

Preàmbul
L’article 135 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, atribueix a la Generalitat de Ca-

talunya la competència exclusiva sobres estadística d’interès de la Generalitat.
La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, desenvolupa la com-

petència exclusiva de la Generalitat en l’àmbit de l’estadística, i estableix, amb una pe-
riodicitat quadriennal, el desenvolupament del Pla estadístic de Catalunya, definit com 
l’instrument d’ordenació i planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat.

El text de la llei s’estructura en dos títols, una disposició derogatòria i un annex.
El Títol 1 conté les disposicions generals relatives al Pla estadístic de Catalunya 

2017-2020, i es divideix en sis capítols amb un total de vint-i-dos articles.
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El Pla estadístic de Catalunya per al període 2017-2020 és el sisè que aprova el Par-
lament de Catalunya, després dels plans estadístics dels períodes 1992-1995, 1997-2000, 
2001-2004, 2006-2009 i 2011-2014, a fi de donar resposta al canvi de model de produc-
ció i difusió estadística que ja s’està produint en els països més desenvolupats. També 
pretén millorar l’accés a la informació amb finalitats estadístiques i potenciar els meca-
nismes de coordinació del Sistema estadístic de Catalunya.

El Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 dóna resposta als reptes establerts pels 
principis generals del Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, publicat 
en la Recomanació de la Comissió de les Comunitats Europees de 25 de maig de 2005 
relativa a la independència, la integritat i la responsabilitat de les autoritats estadístiques 
dels estats membres i de la comunitat, revisat pel Comitè del Sistema estadístic Europeu 
el 28 de setembre de 2011. La legislació estadística catalana ja se n’havia fet ressò a par-
tir de la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2011–2014, amb el compromís explícit d’op-
timitzar la relació cost-eficàcia de les actuacions estadístiques, l’adequació dels recursos 
i l’accessibilitat i claredat en la difusió estadística.

També, s’inspira en els objectius que orienten els diferents reglaments europeus re-
latius a l’estadística europea: el Reglament (CE) 223/2009 del Parlament Europeu i del 
Consell, d’11 de març de 2009, relatiu a l’estadística europea, i pel que es deroga el Re-
glament (CE, Euratom) número 1101/2008 relatiu a la transmissió a l’Oficina Estadísti-
ca de les Comunitats Europees de les informacions emparades pel secret estadístic, el 
Reglament (CE) número 322/97 del Consell sobre l’estadística comunitària i la Decisió 
89/382/CEE, Euratom del Consell pel que es crea un Comitè del programa estadístic de 
les Comunitats Europees, i la proposta de Reglament pel qual es modifica el Reglament 
(CE) 223/2009.

En coherència amb això i per tal de garantir unes estadístiques fiables, aconseguir 
l’estalvi i l’eficiència en l’ús dels recursos i emprar útilment els beneficis de la recolli-
da de dades, el Pla estadístic de Catalunya per al període 2017-2020 procura facilitar 
encara més la utilització de dades administratives amb finalitats estadístiques i alhora 
augmentar l’ús d’informació estadística amb finalitats d’investigació científica, recerca i 
avaluació de polítiques públiques.

Al costat d’aquests objectius, el Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 busca també 
l’establiment d’un marc que permeti una millor coordinació dels òrgans i institucions 
que conformen el Sistema estadístic de Catalunya a fi d’incrementar els estàndards de 
qualitat de les estadístiques.

Finalment, en l’àmbit de la difusió pública, el Pla impulsa decididament la millora 
de la informació estadística pública a través del Portal de l’estadística pública de Cata-
lunya, instrument que vol reunir en un mateix espai tota la informació produïda pels 
òrgans i institucions del Sistema estadístic de Catalunya de manera estructurada, per 
facilitar que els usuaris de l’estadística la puguin reutilitzar.

El capítol 1 defineix el Pla estadístic de Catalunya i estableix el període de vigència 
del Pla estadístic 2017-2020.

El capítol 2 estableix els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-
2020, que, a banda d’atendre la consolidació i ampliació de la informació disponible en 
el Sistema estadístic de Catalunya, s’orienten a la gestió de la qualitat dels processos i 
dels productes estadístics, com també a l’impuls del sistema d’informació estadística.

El capítol 3 aborda el desplegament dels objectius generals del Pla i regula els àm-
bits d’activitat estadística, que s’identifiquen amb els camps temàtics que recullen les 
actuacions estadístiques que produeix el Sistema estadístic de Catalunya; i cada un 
d’aquests àmbits descriu els objectius específics corresponents.

S’inclou a l’article 11 l’accés de l’Institut d’Estadística de Catalunya (d’ara endavant, 
Idescat) als arxius i registres de la Generalitat de Catalunya i dels organismes autò-
noms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, per al seu aprofitament 
amb finalitats estadístiques.

El capítol 4 preveu l’execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 i regula les 
actuacions estadístiques encomanades pels programes anuals d’actuació estadística vi-
gents en cada moment durant el període de vigència del Pla i n’estableix una nova tipo-
logia.
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El capítol 5 estructura el marc de col·laboració institucional en l’execució del Pla es-
tadístic i preveu les formes de col·laboració entre les institucions i òrgans del Sistema 
estadístic de Catalunya i la col·laboració de l’Idescat amb altres entitats.

Finalment, el capítol 6 conté diversos preceptes referits a la difusió de resultats es-
tadístics.

El Títol 2 de la disposició conté en quatre articles la modificació parcial de la Llei 
d’estadística de Catalunya, vigent des de fa 16 anys. Aquesta té com a objectiu la seva 
adaptació als canvis normatius que s’han succeït aquests darrers anys en l’àmbit de les 
estadístiques europees i, significadament, als criteris del Reglament (CE) 223/2009 del 
Parlament Europeu i del Consell, d’11 de març de 2009, relatiu a l’estadística europea i 
de la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual es modifica 
el Reglament (CE) 223/2009 esmentat, així com a la conveniència d’actualitzar el bloc 
normatiu estadístic als avenços tecnològics actuals. Es pretén, així mateix, atorgar a 
aquesta adaptació una vocació de permanència en el temps, que no s’aconseguiria intro-
duint aquestes previsions en la Llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, per raó 
de la seva limitada vigència temporal.

Per aquest motiu es modifiquen tres articles de la Llei d’estadística de Catalunya, 
concretament els articles 9, 17 i 30 i s’afegeix un article 23 bis. L’article 9 als efectes 
de garantir el nomenament del director de l’Institut d’Estadística de Catalunya basat 
en criteris estrictament professionals i el seu cessament per la concurrència de cau-
ses determinades, en línia amb la legislació estadística europea, la qual es refereix a 
les responsabilitats dels directors dels instituts d’estadística i a la transparència en els 
procediments de la seva designació i cessament. L’article 17 per la necessitat de millo-
rar l’eficiència i l’eficàcia en la producció d’estadístiques d’interès de la Generalitat, en 
aprofitar al màxim la informació administrativa, tenint en compte que la informació 
que s’integri en el sistema d’informació estadística s’utilitzarà amb la finalitat de pro-
duir les estadístiques d’interès de la Generalitat que siguin encomandes per les disposi-
cions corresponents. L’addició d’un article 23 bis amb la voluntat d’establir amb vocació 
de permanència a la Llei d’estadística de Catalunya, la creació i regulació del registre de 
fitxers estadístics, que havia estat creat i regulat per la Llei 2/2006, del 6 de març, del 
Pla estadístic de Catalunya 2006-2009 i la seva vigència s’havia mantingut amb la Llei 
13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014. I finalment, l’article 
30, per obtenir el màxim aprofitament i rendiment de la informació estadística, tot res-
pectant la legislació sobre protecció de dades, i permetre a les entitats de dret públic de-
dicades a l’avaluació de polítiques públiques que utilitzin la informació estadística per a 
la millora de l’avaluació de les polítiques públiques, en la mesura que aquestes desenvo-
lupen actuacions que constitueixen activitats estadístiques.

La disposició derogatòria única deroga expressament la Llei 13/2010, del 21 de 
maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, i la única disposició que restava vigent 
de la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadístic de Catalunya 2006–2009, la disposi-
ció addicional primera.

I per últim, l’annex conté una descripció ordenada d’àmbits d’activitat estadística del 
Pla.

Títol 1. Pla estadístic de Catalunya 2017-2020

Capítol 1. Disposicions generals

Article 1. Ordenació i planificació de l’estadística d’interès de la Generalitat
El Pla estadístic de Catalunya, d’acord amb l’article 40 de la Llei 23/1998, de 30 de 

desembre, d’estadística de Catalunya, és l’instrument d’ordenació i de planificació de 
l’estadística d’interès de la Generalitat.

Article 2. Període d’aplicació del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020
El Pla estadístic regulat per aquesta Llei estableix els seus objectius per al període 

de temps comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2020.
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Article 3. Principis generals del Pla estadístic de Catalunya
Els principis generals de Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 es corresponen amb 

els fixats pel Codi de bones pràctiques de les estadístiques europees, que comprenen 
l’entorn institucional, els processos estadístics i la producció estadística.

Capítol 2. Objectius generals del Pla estadístic de Catalunya

Article 4. Objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020
Els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 són els següents:
1. Consolidar i ampliar la informació estadística disponible en el Sistema estadístic 

de Catalunya.
2. Potenciar la integració de la informació estadística de Catalunya.
3. Promoure que s’augmenti l’ús de la informació estadística amb finalitats d’investi-

gació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques.
4. Millorar la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya, tant en la producció 

com en la difusió estadística, especialment atenent a la gestió de la qualitat dels proces-
sos i dels productes estadístics.

Article 5. Consolidació i ampliació de la informació estadística disponible en 
el Sistema estadístic de Catalunya
Aquest objectiu preveu la consolidació de les estadístiques que produeix el Sistema 

estadístic de Catalunya i l’adaptació i la producció d’estadístiques periòdiques i noves 
estadístiques, respectivament, d’acord amb les realitats canviants que tenen lloc a Cata-
lunya en els àmbits econòmic, demogràfic, cultural, tecnològic i social, i que s’agrupen 
al voltant dels àmbits d’activitat estadística definits al capítol III d’aquesta Llei.

Article 6. Potenciació de la integració de la informació estadística de 
Catalunya
1. Aquest objectiu, fonamentat en la millora de l’eficiència i en la reducció de cos-

tos i càrregues a les unitats informants, preveu potenciar l’explotació de la informació 
dels arxius i registres administratius i integrar-ne la informació en les estadístiques en 
la mesura necessària pel desplegament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’in-
terès de la Generalitat.

2. El sistema d’informació estadística –el nucli del qual està constituït pels registres 
estadístics bàsics de població, d’empreses i establiments i de territori– integrarà la in-
formació estadística disponible en els departaments de la Generalitat i els organismes 
autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen per potenciar l’ús i la 
reutilització de la informació, ja sigui d’origen administratiu o estadístic.

3. La informació procedent d’arxius i registres administratius s’incorporarà a les es-
tadístiques en la mesura necessària pel desplegament, l’elaboració i la difusió de les es-
tadístiques d’interès de la Generalitat.

4. El Registre estadístic de territori constituirà la base per a la creació d’un sistema 
de georeferenciació estadística del territori, que es desenvoluparà mitjançant actuacions 
estadístiques definides amb la col·laboració d’ens especialitzats en aquest àmbit.

5. La informació que s’incorpori a les estadístiques en la mesura necessària pel des-
plegament, l’elaboració i la difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat in-
clourà sistemàticament la variable sexe i edat, d’acord amb el previst a la normativa 
vigent.

Article 7. Promoció de l’augment de l’ús de la informació estadística amb 
finalitats d’investigació científica, recerca i avaluació de polítiques públiques
Aquest objectiu promou la utilització de l’estadística amb finalitats d’investigació 

científica, recerca i avaluació de polítiques públiques per tal d’augmentar l’aprofitament 
de les dades estadístiques disponibles en el Sistema estadístic de Catalunya. També pre-
tén obtenir la major informació de la realitat social i econòmica, i proporcionar eines 
per a un bon govern.

Article 8. Millora de la coordinació del Sistema estadístic de Catalunya
Aquest objectiu, de caràcter instrumental, ha de contribuir a la millora dels proces-

sos de producció i difusió estadística, i a l’impuls de la gestió de la qualitat dels proces-
sos i dels productes estadístics.
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Des d’aquesta perspectiva, l’Idescat potenciarà sistemes de gestió de la qualitat de 
les estadístiques per assegurar la seva rellevància i utilitat; establirà procediments de 
planificació, gestió i seguiment dels processos de producció i difusió estadística; i pro-
porcionarà criteris per a l’adequació dels costos a la rellevància i significació de les ac-
tivitats estadístiques.

L’Idescat promourà l’adopció d’aquests sistemes, procediments i criteris pels òrgans 
i institucions del Sistema estadístic de Catalunya.

Amb relació a la difusió estadística, s’impulsarà el Portal de l’estadística pública de 
Catalunya, concebut com un espai de referència des del qual es pugui accedir a la infor-
mació produïda pel Sistema estadístic de Catalunya de manera homogènia i estructura-
da, i que faciliti que els usuaris d’estadística la puguin reutilitzar.

Capítol 3. Desplegament dels objectius del Pla estadístic de Catalunya 2017-
2020

Article 9. Àmbits d’activitat estadística
1. Els objectius generals del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 es despleguen en 

un conjunt organitzat d’àmbits d’activitat estadística, entesos com els camps temàtics 
que recullen les diferents actuacions estadístiques que produeix el Sistema estadístic de 
Catalunya i que concreten els objectius específics del Pla.

2. La descripció ordenada dels àmbits d’activitat estadística del Pla, els seus objec-
tius específics i els corresponents subàmbits s’especifiquen en un annex d’aquesta dis-
posició.

Article 10. Actuacions estadístiques a càrrec de les institucions i els òrgans 
del Sistema estadístic de Catalunya
1. Les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya porten a terme les 

actuacions estadístiques que els encomanen els programes anuals d’actuació estadística 
vigents en cada moment.

2. Les institucions han de comunicar anualment a l’Idescat la relació dels òrgans 
amb atribucions estadístiques, que resten subjectes al deure del secret estadístic en els 
termes establerts per la Llei d’estadística de Catalunya i les normes de desplegament.

Article 11. Accés, utilització i integració dels registres administratius a càrrec 
de la Generalitat de Catalunya
1. L’Idescat, juntament amb els departaments de la Generalitat i els organismes au-

tònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, titulars de registres 
administratius, hauran de crear els mecanismes de cooperació necessaris per fer efectiu 
el que estableix l’apartat 4 d’aquest article, en la forma que reglamentàriament es deter-
mini.

L’Idescat coordinarà les activitats de normalització relatives als registres adminis-
tratius i dels sistemes d’informació que puguin servir per a la generació de dades es-
tadístiques. Amb aquest fi, l’Idescat també podrà demanar als departaments de la Ge-
neralitat i els organismes autònoms, les entitats de dret públic i les empreses que en 
depenen les metadades pertinents dels registres i arxius administratius que s’utilitzin 
amb finalitats estadístiques.

2. Els departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les entitats de dret 
públic i les empreses que en depenen han de trametre a l’Idescat els projectes de crea-
ció de registres i arxius administratius susceptibles d’aprofitament estadístic, i també els 
projectes de modificació o supressió d’aquests registres i arxius, per tal de poder conèi-
xer el grau d’aprofitament estadístic, i especialment els que:

a) permetin assolir objectius del Pla estadístic; b) es caracteritzin per la seva vocació 
de permanència i actualització contínua; c) abastin la totalitat del territori de Catalunya; 
d) continguin dades o característiques sobre persones físiques o jurídiques.

3. L’Idescat pot fer recomanacions de caràcter tècnic dels projectes a què fa refe-
rència l’apartat 2 d’aquest article, especialment en relació amb nomenclatures, classifi-
cacions, codis i altres aspectes d’homogeneïtzació estadística, per tal de possibilitar-ne 
l’aprofitament estadístic i evitar la càrrega a les unitats informants, d’acord amb els 
principis d’adequació dels procediments estadístics de càrrega no excessiva per a les 
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persones enquestades i de relació cost-eficàcia del Codi de bones pràctiques de les esta-
dístiques europees.

4. A fi de reduir la càrrega de resposta de les unitats informants, l’Idescat podrà ac-
cedir, en termes de màxima eficiència i eficàcia, als arxius i registres administratius i 
estadístics disponibles, dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, 
les entitats de dret públic i les empreses que en depenen, inclosos aquells emplenats per 
via electrònica garantint la interoperabilitat dels sistemes d’informació. L’Idescat hi po-
drà accedir exclusivament per fer-ne ús amb finalitats estadístiques i integrar-ne la in-
formació en les estadístiques en la mesura necessària pel desplegament, I’elaboració i la 
difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat.

Capítol 4. Execució del Pla estadístic de Catalunya

Article 12. Els programes anuals d’actuació estadística
1. L’execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 es realitza per mitjà dels 

programes anuals d’actuació estadística.
2. Els programes anuals d’actuació estadística estableixen la descripció de les actua-

cions estadístiques que s’han de dur a terme, en compliment dels objectius i els precep-
tes d’aquesta llei, durant l’any que abasten. En les actuacions de producció estadística 
s’han de fixar les principals variables sobre les quals cal obtenir resultats i també el ca-
lendari indicatiu de difusió de resultats.

Article 13. Tipus d’actuacions estadístiques
Els tipus d’actuacions estadístiques que s’han de dur a terme durant el període de vi-

gència del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020 són:
a) Actuacions estadístiques consolidades: actuacions que en el desplegament de 

plans estadístics anteriors i en realitzacions successives han mostrat ser vàlides i útils 
per al coneixement de la realitat i que subministren una informació periòdica.

b) Actuacions estadístiques noves: actuacions que per l’interès que tenen i per la 
seva adequació als objectius del Pla s’han d’iniciar durant el període de vigència d’a-
quest o bé les actuacions que ja s’han dut a terme en el desplegament de plans estadís-
tics anteriors, però que, atès el seu estadi inicial o les seves característiques, encara no 
es poden considerar actuacions estadístiques consolidades.

Article 14. Requisits d’inclusió d’actuacions estadístiques en els programes 
anuals d’actuació estadística
1. Totes les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya han de trametre 

a l’Idescat les propostes d’actuacions estadístiques que s’han d’incloure en el Programa 
anual d’actuació estadística abans del 30 de setembre de l’any precedent.

2. Perquè s’inclogui una actuació estadística en un Programa anual d’actuació es-
tadística cal que el projecte tècnic corresponent hagi estat homologat prèviament per 
l’Idescat.

3. El projecte tècnic d’una actuació estadística ha de contenir, com a mínim, la in-
formació següent:

a) La indicació de l’àmbit i subàmbit d’activitat estadística al qual va associada.
b) El nom de l’organisme o organismes responsables d’executar i difondre l’actuació, 

i també dels col·laboradors.
c) La descripció de les característiques tècniques i la justificació de les fonts i dels 

mètodes utilitzats en l’obtenció de dades de l’actuació, si escau.
d) La indicació de les variables o els grups de variables principals que es pretén me-

surar, incloent sistemàticament la variable sexe i edat.
e) L’establiment dels terminis en què s’obtindran els resultats estadístics i el seu sis-

tema de difusió.
f) La determinació del nivell màxim de desagregació territorial en què es difondran 

les dades.
g) Una aproximació del cost directe estimat anual de l’actuació.
4. En totes les actuacions estadístiques que comportin l’enquesta directa a persones 

físiques o jurídiques, l’Idescat pot demanar a l’organisme responsable la documentació 
tècnica que consideri necessària per poder homologar el projecte tècnic corresponent.
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5. Si com a resultat de l’anàlisi del projecte tècnic per a la realització d’una actuació 
estadística i de la revisió de la documentació complementària a què fa referència l’apar-
tat 4, se’n derivés la realització d’algun dels estudis d’opinió que esmenta l’article 2.b de 
la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del Centre d’Estudis d’Opinió, l’Idescat ho ha de retor-
nar a l’organisme promotor i, alhora, informar-ne el Centre d’Estudis d’Opinió perquè 
la proposta de l’estudi d’opinió es tramiti, d’acord amb l’article 19 de la Llei del Centre 
d’Estudis d’Opinió.

Article 15. Aprovació dels programes anuals d’actuació estadística
1. El Govern ha d’aprovar cada any per Decret, abans del 31 de desembre i a propos-

ta del conseller o consellera competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema 
estadístic de Catalunya, el Programa anual d’actuació estadística per a l’any següent.

2. El Govern ha de donar compte al Parlament del Decret d’aprovació del Programa 
anual d’actuació estadística i trametre-li tota la documentació descriptiva del Programa.

3. El Govern ha de donar compte al Parlament de la finalització de l’execució de 
cada Programa anual d’actuació estadística, per mitjà de la presentació d’un informe 
que especifiqui el grau de compliment dels objectius i, si s’escau, les causes d’incompli-
ment.

4. L’Idescat ha de preparar cada any, amb la consulta prèvia a les institucions i òr-
gans del Sistema estadístic de Catalunya, la proposta de Programa anual d’actuació es-
tadística, que s’ha d’aprovar abans del 15 de novembre.

Article 16. Declaració d’estadística d’interès de la Generalitat
1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de complir els requisits d’objecti-

vitat i correcció tècnica definits a l’article 15 de la Llei d’estadística de Catalunya.
2. Les actuacions estadístiques incloses en un Programa anual d’actuació estadística 

es declaren estadístiques d’interès de la Generalitat i tenen la consideració d’estadística 
oficial.

Article 17. Informe d’execució del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020
1. El Govern ha de presentar al Parlament un informe d’execució del Pla estadístic 

de Catalunya 2017-2020 en un termini de sis mesos a comptar des de la finalització de 
la seva vigència.

2. L’Idescat és el responsable d’elaborar l’informe d’execució a què fa referència 
l’apartat 1 d’aquest article.

Capítol 5. Marc de col·laboració institucional en l’execució del Pla estadístic 
de Catalunya

Article 18. Formes de col·laboració entre les institucions i els òrgans del 
Sistema estadístic de Catalunya
1. La col·laboració entre les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Cata-

lunya que tingui per objecte el desenvolupament d’objectius del Pla estadístic vigent es 
formalitzarà mitjançant convenis i contractes, d’acord amb la normativa vigent.

2. La condició d’organisme col·laborador en una actuació estadística es fixarà en els 
decrets que aprovin els programes anuals d’actuació estadística que desenvolupin el Pla 
estadístic de Catalunya 2017-2020.

Article 19. Sol·licitud i requisits de la col·laboració tècnica a l’Idescat
Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya poden sol·licitar la 

col·laboració tècnica de l’Idescat per elaborar i difondre estadístiques ajustades als objec-
tius del Pla estadístic de Catalunya 2017-2020, sens perjudici del que disposa la lletra o 
de l’article 10 de la Llei d’estadística de Catalunya, en relació amb l’assistència tècnica.

Article 20. Col·laboració de l’Idescat amb altres entitats
L’Idescat potenciarà la col·laboració amb altres entitats i organismes, tant autonò-

mics com estatals, europeus i internacionals, per desenvolupar objectius del Pla esta-
dístic. Els termes d’aquestes actuacions conjuntes s’articularan a través de convenis de 
col·laboració.
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Capítol 6. Difusió de La informació estadística

Article 21. Criteris generals
L’estadística oficial ha de respondre a les necessitats de les institucions, els centres 

de recerca, les empreses i el públic en general. La difusió de les estadístiques s’adequa 
als principis següents:

a) Rellevància: les estadístiques han de satisfer les necessitats dels usuaris. Cal rea-
litzar controls periòdics i un seguiment sistemàtic de la seva satisfacció. S’ha de prestar 
un servei d’atenció als usuaris eficient que permeti satisfer necessitats.

b) Precisió i fiabilitat: les estadístiques han de reflectir la realitat de manera precisa i 
fiable. Cal fer públics els canvis o errors detectats.

c) Oportunitat i puntualitat: les estadístiques s’han de fer públiques de manera opor-
tuna i puntual. L’Idescat ha de fer públic el calendari anual de publicació de les actua-
cions estadístiques, així com també els canvis que es produeixin en aquestes. El calen-
dari anual s’ha de fer públic a l’inici de l’any natural.

d) Coherència i comparabilitat: les estadístiques han de ser consistents internament i 
comparables durant un període de temps raonable.

e) Accessibilitat i claredat: les estadístiques s’han de publicar de forma clara i com-
prensible; s’han de difondre de forma adequada i convenient; la disponibilitat i l’accés 
han de tenir caràcter imparcial, i han d’anar acompanyats de metadades i orientació de 
suport. Els canals de difusió utilitzats han de garantir l’accessibilitat i la usabilitat de les 
dades difoses.

Article 22. Canals de difusió
Els resultats estadístics del Sistema estadístic de Catalunya s’han de fer públics a 

través dels canals de difusió que cada institució consideri que garanteixen millor l’accés 
de tothom. En tot cas, els resultats de les actuacions estadístiques oficials que es derivin 
d’aquesta llei s’han de difondre per Internet sota una llicència oberta que permeti utilit-
zar-los citant-ne la font.

El web de l’Institut d’Estadística de Catalunya és el Portal de l’estadística pública de 
Catalunya, concebut com un espai de referència des del qual es podrà accedir a la infor-
mació produïda pel Sistema estadístic de Catalunya de manera homogènia i estructura-
da, per facilitar que els usuaris de l’estadística la puguin reutilitzar. Com a tal, ha d’en-
llaçar amb els apartats d’estadística oficial dels webs de la resta d’institucions i òrgans 
que integren el Sistema estadístic de Catalunya.

Les institucions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya han de disposar en 
llurs webs d’un apartat específic d’estadística oficial que reculli els resultats de les ac-
tuacions integrades en els programes anuals d’actuació estadística.

Títol 2. Modificació de la Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de 
Catalunya

Article 23. Modificació de l’article 9
S’afegeixen els apartats 3, 4, 5, 6 i 7 a l’article 9 de la Llei d’estadística de Catalunya, 

amb el text següent:
«3. Els òrgans de govern de l’Idescat són:
»a) La Junta de Govern.
»b) El director o directora.
»4. El director o la directora de l’Idescat, amb rang orgànic de director o directora 

general, el nomena el Govern de la Generalitat a proposta del conseller o la consellera 
del departament competent en matèria de gestió i coordinació del Sistema estadístic de 
Catalunya, en base a criteris professionals i tècnics en l’àmbit de l’estadística, per un pe-
ríode de mandat de quatre anys, susceptible de renovació per una única vegada per a un 
segon mandat.

»5. Són causes de cessament, a més de la renúncia o l’expiració del termini del man-
dat, la incompatibilitat sobrevinguda o la incapacitat permanent, l’incompliment greu 
de les seves funcions i la condemna ferma per delicte dolós.

»6. El director o directora de l’Idescat té la responsabilitat de garantir que les esta-
dístiques d’interès de la Generalitat es desenvolupen, elaboren i difonen respectant la 
independència científica i de forma objectiva, professional i transparent.
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»7. La regulació d’aquests òrgans de govern es fa per mitjà del decret d’organització 
i funcionament de l’Institut d’Estadística de Catalunya.»

Article 24. Modificació de l’article 17
Es modifica l’article 17 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat en 

els següents termes:
«Article 17
»1. Les estadístiques d’interès de la Generalitat han de tenir com a font prioritària 

d’informació els arxius i els registres administratius i estadístics disponibles, a fi de re-
duir les molèsties als ciutadans i millorar l’eficiència de la despesa pública.

»2. Per facilitar el compliment del que estableix l’apartat 1, l’expedient de creació 
o de modificació dels arxius i dels registres susceptibles d’aquesta utilització ha de fer 
explícita aquesta finalitat estadística, juntament amb les que els siguin pròpies i especí-
fiques.

»3. Per fer-ne ús amb finalitats exclusivament estadístiques, l’Idescat podrà acce-
dir, en termes de màxima eficiència i eficàcia, als arxius i registres administratius que 
estiguin en poder dels departaments de la Generalitat i els organismes autònoms, les 
entitats de dret públic i les empreses que en depenen i fer-ne ús per a integrar-ne la in-
formació en les estadístiques en la mesura necessària pel desplegament, l’elaboració i la 
difusió de les estadístiques d’interès de la Generalitat.

»4. El projecte d’utilització de les dades existents en els arxius i en els registres ad-
ministratius amb finalitats estadístiques s’ha de tramitar com un projecte estadístic.»

Article 25. Creació de l’article 23bis
S’afegeix un article, el 23 bis, a la Llei d’estadística de Catalunya, amb el text se-

güent:
«Article 23 bis. Creació del Registre de Fitxers Estadístics
»1. Es crea el Registre de Fitxers Estadístics i s’adscriu a l’Institut d’Estadística de 

Catalunya com a mecanisme per a facilitar l’accessibilitat, la transparència, la qualitat i 
la reutilització de la informació estadística.

»2. El Registre de Fitxers Estadístics ha d’inventariar els fitxers amb finalitats exclu-
sivament estadístiques, referits tant a persones físiques com jurídiques, que les institu-
cions i els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya creïn exclusivament per a elaborar 
estadístiques d’interès de la Generalitat de Catalunya.»

Article 26. Modificació de l’article 30
Es modifica l’article 30 de la Llei d’estadística de Catalunya, que queda redactat en 

els següents termes
«Article 30
»1. L’Idescat i les institucions i òrgans del Sistema estadístic de Catalunya impulsa-

ran i facilitaran la utilització de la informació estadística disponible per a la millora de 
l’avaluació de les polítiques públiques de les administracions catalanes respectant la le-
gislació vigent en matèria de protecció de les dades personals i el secret estadístic.

»2. Així mateix, es pot permetre als instituts d’investigació científica, als investiga-
dors, als centres de recerca i a les entitats de dret públic dedicades a l’avaluació de polí-
tiques públiques, accedir a les dades confidencials amb finalitats científiques emparades 
pel secret estadístic, sempre que no permetin una identificació directa de les persones.

»3. Un decret del govern determinarà el procediment d’autorització per accedir a les 
dades, d’acord amb els següents requeriments:

»a) Que el projecte d’investigació sigui sol·licitat per una persona física o jurídica re-
coneguda.

»b) Que s’hagi presentat una proposta d’investigació pertinent.
»c) Que s’hagi indicat la informació a la que es vol tenir accés.
»d) Que concorrin les garanties adequades per a la protecció de la seguretat de la 

informació.»

Disposició derogatòria
Resten derogades les següents disposicions:
– Llei 13/2010, del 21 de maig, del Pla estadístic de Catalunya 2011-2014.
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– Disposició addicional primera de la Llei 2/2006, de 6 de març, del Pla estadís-
tic de Catalunya 2006-2009.

Annex: descripció ordenada d’àmbits d’activitat estadística del Pla
Els àmbits d’activitat estadística són els següents:
01. Població
02. Economia
03. Sectors econòmics
04. Treball i societat
05. Condicions de vida i protecció social
06. Territori i medi ambient
07. Metodologia i normalització
08. Registres estadístics i directoris
09. Georeferenciació i estadística de base territorial
10. Indicadors i estadística de síntesi
11. Difusió i promoció de l’estadística

01. Població
Conèixer la distribució geogràfica de la població i les seves característiques demo-

gràfiques i socioeconòmiques més rellevants, amb una incidència especial en el tracta-
ment estadístic dels fenòmens demogràfics emergents i en els reptes de l’estadística de 
base territorial. Aprofundir en el coneixement de la trajectòria demogràfica de la pobla-
ció des de la perspectiva dels canvis en l’estructura demogràfica i familiar i en esdeve-
niments del moviment natural, amb una atenció especial al fenomen migratori.

01. Evolució i estructura de la població
02. Censos de població i habitatges
03. Llars i famílies
04. Naixements i defuncions
05. Migracions
06. Població estrangera
07. Mobilitat i població estacional
08. Projeccions de població
09. Onomàstica

02. Economia
Conèixer les macromagnituds principals de l’economia catalana, amb el grau ade-

quat de detall conceptual, desagregació territorial i puntualitat temporal a fi d’actualit-
zar el marc central de la comptabilitat; potenciar l’elaboració d’estudis d’impacte eco-
nòmic a partir de les taules input-output i impulsar el desenvolupament de comptes 
satèl·lit; conèixer el comerç internacional i amb la resta de l’Estat, així com les expecta-
tives de l’economia catalana i la seva posició competitiva internacional; disposar d’in-
formació sobre el moment conjuntural i cíclic de l’economia catalana, incloent-hi l’esti-
mació del clima empresarial.

Igualment, es planteja potenciar les estadístiques i indicadors sobre l’ús de les tecno-
logies de la informació i la comunicació (TIC) a Catalunya, el nivell d’infraestructures 
en aquest àmbit i els seus efectes econòmics o socials. D’altra banda, es pretén dispo-
sar d’informació estadística sobre els recursos econòmics i humans destinats a recerca i 
desenvolupament i també sobre la capacitat d’innovació de les empreses (R+D+I).

01. Comptes econòmics
02. Empreses. Estructura
03. Conjuntura econòmica
04. Preus
05. Sector exterior
06. Inversió
07. R+D+I
08. TIC

03. Sectors econòmics
Conèixer l’activitat productiva de les diferents branques i sectors de l’economia ca-

talana, amb informació sobre les empreses, els establiments i la seva producció. Es fa 
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especial èmfasi en el turisme; concretament en la informació física i econòmica, amb 
dades de l’oferta turística, l’àmbit sectorial i la demanda, fluxos receptors internacionals 
i domèstics i el turisme emissor català, i també informació estructural de les empre-
ses d’especialització turística. En les administracions públiques de Catalunya: despesa 
i activitat inversora, recursos financers, materials i humans, vinculats especialment a 
les actuacions públiques en l’educació, la sanitat, la cultura, el medi ambient i l’R+D+I.

01. Sector agrari
02. Energia
03. Indústria
04. Construcció
05. Comerç
06. Serveis
07. Transport
08. Turisme
09. Sector financer
10. Sector públic

04. Treball i societat
Disposar d’informació estadística sobre els diversos aspectes que configuren l’àmbit 

del treball des de la perspectiva de l’oferta i la demanda de força de treball, com ara les 
seves característiques i condicions i la qualitat dels llocs de treball, l’estructura de les 
remuneracions, els costos laborals i les relacions laborals en general.

Aprofundir en les característiques bàsiques de l’educació i la formació, la cultura i la 
realitat lingüística: presència del català, de les altres llengües oficials a Catalunya i de la 
resta de llengües utilitzades en els diversos àmbits.

També es planteja disposar d’informació estadística sobre l’activitat i recursos de 
l’Administració de Justícia, la seguretat pública, els processos electorals, així com les 
de la producció de serveis que proveeixen el sector públic, el sector privat i el sector no 
lucratiu.

01. Relació amb l’activitat
02. Cost laboral i salaris
03. Condicions laborals
04. Educació i formació (inclou formació contínua en el treball)
05. Llengua
06. Ús del temps
07. Cultura i creació
08. Entitats religioses
09 Eleccions i participació ciutadana
10 Justícia i seguretat
11 Esports

05. Condicions de vida i protecció social
Conèixer les condicions de vida de la població que configuren el nivell de benes-

tar, la cohesió social i el nivell de desenvolupament humà, considerant aspectes com 
les necessitats socials, el nivell d’autonomia personal, les situacions de risc de pobresa 
i d’exclusió social, la renda, el patrimoni, el consum de les famílies i els aspectes que 
condicionen la salut de la població, així com els recursos dels serveis socials, l’activitat 
hospitalària i altres recursos sanitaris.

01. Ingressos i condicions de vida de les llars
02. Serveis socials i protecció social
03. Salut
04. Serveis sanitaris

06. Territori i medi ambient
Disposar de la informació estadística i indicadors de l’entorn natural o medi físic, 

així com en l’àmbit del medi ambient i l’impacte sobre el planejament territorial, el 
transport i les infraestructures. Disposar de la metainformació estadística sobre la seva 
localització territorial i administrativa. Igualment, es planteja conèixer les caracterís-
tiques dels habitatges, edificis i locals de Catalunya, tenint en compte les seves condi-
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cions, l’habitatge protegit, l’estat de conservació, la demanda d’habitatge social i el mer-
cat immobiliari.

01. Entorn físic i clima
02. Medi ambient
03. Divisions geogràfiques i administratives
04. Usos del sòl i planificació
05. Habitatges, edificis i locals
06. Infraestructures

07. Metodologia i normalització estadística
Millorar la qualitat de l’estadística oficial i perfeccionar els criteris de correcció tèc-

nica per mitjà de la cooperació científica amb centres de recerca; l’elaboració d’eines 
metodològiques i computacionals; l’actualització i la millora del sistema normalitzat de 
classificacions estadístiques, i la programació d’accions formatives per a professionals 
i usuaris de la informació estadística. Per assolir aquest objectiu s’han de potenciar les 
accions de coordinació amb les institucions i els òrgans participants en el Pla, amb la 
finalitat d’homogeneïtzar les pràctiques estadístiques i els criteris de control de qualitat 
que s’apliquen.

08. Registres estadístics i directoris
Disposar de la informació de base en forma de registres estadístics integrats per ela-

borar mostres estadístiques i marcs de llista, i també diversos recomptes sobre les uni-
tats estadístiques referides a població, habitatge, empreses i establiments de Catalunya, 
sota la titularitat de l’Idescat. Facilitar l’accés d’aquesta informació a les institucions i 
els òrgans del Sistema estadístic de Catalunya i als usuaris d’informació estadística en 
les condicions establertes per la normativa vigent.

09. Georeferenciació i estadística de base territorial
Perfeccionar els instruments de base, sistematitzar el tractament de la informació 

primària i desenvolupar els mecanismes tecnològics adients per a l’articulació de sis-
temes de georeferenciació de la informació estadística, en plena col·laboració amb les 
administracions, organismes i institucions competents, per tal de potenciar la disponi-
bilitat (per Internet) d’informació estadística amb la màxima desagregació territorial 
possible.

10. Indicadors i estadística de síntesi
Articular un sistema d’indicadors estadístics comparable amb altres sistemes esta-

dístics estatals, europeus i internacionals, i elaborar publicacions i productes de síntesi 
sobre la realitat catalana.

01. Estadística de síntesi
02. Sistemes d’indicadors estadístics

11. Difusió i promoció de l’estadística
Prestar un conjunt de serveis que satisfacin les necessitats dels usuaris i dels mitjans 

de comunicació mitjançant l’atenció personalitzada presencial, telefònica i, especial-
ment, per Internet, així com la resolució de comandes específiques.

Difondre i promoure l’ús de l’estadística oficial; conèixer i avaluar les demandes i el 
grau de satisfacció dels usuaris; impulsar les innovacions teòriques i aplicades en l’àm-
bit estadístic i promoure’n la utilització, i incorporar procediments estadístics en l’anàli-
si demogràfica, econòmica i social.

Antecedents del Projecte de llei
1. Projecte de llei del Pla estadístic de Catalunya 2017-20 i de modificació de la Llei 

23/1998, de 30 de novembre, d’estadística de Catalunya rubricada pel vicepresident
2. Informe del secretari general
3. Informe de l’Assessoria Jurídica
4. Certificat del Consell Tècnic

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.
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TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: Govern de la Generalitat (reg. 19310).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació del text refós de la Llei de finances 
públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del 24 de 
desembre 
202-00022/10

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre la Proposició de llei de modificació 
del text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 
3/2002, del 24 de desembre (tram. 202-00022/10) s’ha reunit el dia 12 d’abril de 2016 i, 
d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat re-
lator el diputat Raúl Moreno Montaña.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2016
Maria Senserrich i Guitart, Antonio Espinosa Cerrato, Raúl Moreno Montaña, Marta 
Ribas Frías, Marisa Xandri Pujol i Gabriela Serra Frediani

Proposició de llei de matèria audiovisual
202-00016/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 17947; 17959; 18806).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.04.2016 al 21.04.2016).
Finiment del termini: 22.04.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP C’s (reg. 17948; 17960; 18807).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.04.2016 al 21.04.2016).
Finiment del termini: 22.04.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de modificació de la Llei 18/2003, de suport a les 
famílies, per a establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec 
menors de divuit anys
202-00018/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS (reg. 17949; 17961).
Pròrroga: 5 dies hàbils (del 15.04.2016 al 21.04.2016).
Finiment del termini: 22.04.2016; 12:00 h.
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Proposició de llei de modificació de la Llei 16/2014, d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea
202-00019/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.04.2016 al 28.04.2016).
Finiment del termini: 29.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposició de llei de reforma de l’impost de successions i donacions
202-00020/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.04.2016 al 28.04.2016).
Finiment del termini: 29.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat 
per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu
202-00021/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del 
Parlament, presenten la proposició de llei següent: 

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat 
per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu

Memòria justificativa
Els últims estudis de les organitzacions internacionals (Organització per a la Co-

operació i el Desenvolupament Econòmic i Organització Mundial de la Salut) relatius 
a la càrrega de tasques acadèmiques fora de l’horari lectiu per part de l’alumnat dels 
ensenyaments d’educació primària i secundaria obligatòria mostra que la planificació 
de tasques acadèmiques dels ensenyaments, a més dels seus possibles objectius bene-
ficiosos de consolidació de coneixements i habilitats, pot provocar una sèrie d’efectes 
perjudicials en l’alumnat com són la pressió psicològica i d’altres patologies físiques i 
psíquiques.

Així mateix, i donada la necessària implicació de l’entorn familiar en la realització 
i supervisió d’aquestes tasques, la racionalització del temps que s’hi dedica pot afavorir 
l’efectiva participació d’aquelles famílies més desfavorides i que per manca de temps no 
poden dedicar-hi tot el temps que desitjarien.

És per això que cal reorientar i racionalitzar de manera urgent el temps dedicat a 
aquestes tasques perquè acompleixin els seus objectius d’una manera adequada i amb 
reducció dels riscos d’afectació a la salut que l’excessiva càrrega acadèmica podria com-
portar.

A Catalunya la llei de referència és la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

Exposició de motius
El mes de març de 2016 l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va donar a conèi-

xer un informe a partir de milers d’entrevistes fetes al període 2013-2014 que conté da-
des inquietants pel que fa al benestar dels estudiants a Espanya. El 25% de les alumnes 
d’onze anys i el 34% de nois d’aquesta mateixa edat senten molta pressió per les tasques 
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escolars a casa conegudes com a «deures». Aquestes xifres pugen al 70% de les noies i 
el 60% dels nois als quinze anys. En aquest aspecte, som el novè país d’una llista de 42 
països de la Unió Europea i de Nord-Amèrica i sobrepassem la mitjana d’alumnes que 
se senten pressionats, que se situa en un 24% pels nois i 22% per a les noies.

Aquesta pressió té repercussions negatives per a la salut i es tradueix en mal de cap, 
mal abdominal, mal d’esquena i marejos. Aquesta pressió implica també una autoper-
cepció de la salut més baixa i pitjor satisfacció amb la vida.

L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) ja ha-
via alertat sobre aquest tema i són molts els pares i mares que es queixen de l’excés de 
tasques. Segons l’OCDE, a Espanya es fan una mitjana de 6,5 hores d’exercicis a la set-
mana, enfront de 4,9 de mitjana a la resta de països. L’OCDE també adverteix que els 
deures són una càrrega per els alumnes menys afavorits socioeconòmicament, quelcom 
que coincideix amb un informe publicat per la Fundación BBVA i l’Institut Valencià 
d’Investigacions Econòmiques (IVIE). L’ajut que els alumnes poden rebre dels pares i 
mares no és igual a les llars amb ingressos elevats o amb adults amb estudis universita-
ris que amb una altra amb ingressos baixos on els adults tan sols tenen estudis bàsics o 
ni tan sols això, especialment en el cas de les persones migrades. No és una qüestió de 
voluntat, sinó de preparació a l’hora de poder orientar i ajudar en els dubtes escolars i 
això és més complicat quan els estudiants van pujant de nivell acadèmic. Aquesta des-
igualtat incideix negativament en la manca d’equitat del nostre sistema educatiu i, per 
extensió, repercuteix també en la cohesió social ja que a menor equitat, menor cohesió 
social.

L’excés de tasques escolars a casa baixa la motivació pels estudis segons molts pedi-
atres i psicòlegs infantils i, a més, pot crear tensió familiar i una sensació d’ansietat i ir-
ritabilitat. A més, l’evidència ens diu que posar més deures no necessàriament produeix 
una millora acadèmica com ens demostren els casos de Finlàndia, on hi ha poca càrrega 
de tasques acadèmiques (2,8 hores a la setmana) i Corea del Sud (2,9) i són dos dels paï-
sos amb millors resultats a l’informe PISA.

Per això, i amb l’objectiu que durant l’ensenyament primari i secundari l’alumne i el 
seu entorn familiar puguin gaudir d’un equilibri adequat entre el temps que dediquen a 
les activitats acadèmiques realitzades fora de l’horari lectiu i el temps què disposen per 
a la realització d’altres activitats socioesportives, artístiques o senzillament per gaudir 
de temps de lleure, mitjançant aquesta llei s’introdueix un límit màxim temporal que 
han de respectar els programes docents o currículums acadèmics dels diferents graus 
d’ensenyament primari i secundari pel que fa al temps setmanal que l’estudiant ha de 
dedicar fora de l’horari lectiu a les activitats acadèmiques realitzades fora de l’horari 
lectiu.

El límit màxim temporal que introdueix aquesta llei és una mesura de racionalitza-
ció i de conciliació de la vida familiar que, en cap cas, pot suposar una reducció de la 
cultura de l’esforç que el sistema educatiu ha de promoure. Pel contrari, el que es pretén 
és reduir els riscos de situacions patològiques de l’alumnat degut a una càrrega acadè-
mica fora de l’horari lectiu excessiva o inadequadament distribuïda, tot fomentant la co-
ordinació entre el personal docent i d’aquest i l’entorn familiar de l’alumnat en la fixació 
i distribució de la dita càrrega.

Així mateix, la racionalització que pretén aconseguir aquesta llei és una mesura idò-
nia per assolir una adequada conciliació de la vida professional i familiar.

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

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat 
per l’alumnat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu

Article primer. Modificació de l’article 54 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’educació 
Es modifica l’article 54 la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació que passa a tenir 

el següent redactat: 
«Article 54. Calendari escolar, jornada escolar i jornada d’activitats acadèmiques 

fora de l’horari lectiu 
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»1. Correspon al Departament fixar el calendari escolar per als ensenyaments obli-
gatoris i post obligatoris, que ha de comprendre entre cent setanta-cinc i cent setan-
ta-vuit dies lectius per curs, i determinar els períodes lectius i els períodes de vacances.

»2. Als efectes del que disposa aquesta llei, s’entén per horari lectiu les hores desti-
nades al desenvolupament del currículum establert per a cada etapa o nivell d’ensenya-
ment.

»3. L’horari lectiu per a cada curs és d’entre vuit-centes setanta-cinc i vuit-centes 
noranta hores per al segon cicle d’educació infantil i per a l’educació primària i de mil 
cinquanta hores per a l’educació secundària obligatòria. Per a la resta d’ensenyaments 
regulats per aquesta llei, la norma reglamentària que en concreti els aspectes curricu-
lars ha de determinar el nombre d’hores lectives.

»4. En el segon cicle de l’educació infantil i en l’educació primària, l’horari escolar 
dels alumnes es pot estendre més enllà de l’horari lectiu, fins a un total de mil cinquan-
ta hores cada curs. En la resta d’etapes, l’horari escolar, que conté en tot cas l’horari lec-
tiu, es pot concretar en funció de la programació anual del centre.

»5. En el segon cicle d’educació infantil i en els ensenyaments obligatoris, l’horari 
escolar comprèn normalment horari de matí i tarda.

»6. En tot cas, el temps que hagin de dedicar els alumnes a les activitats acadèmi-
ques fora de l’horari lectiu no superarà en cap cas un màxim de cinc hores setmanals en 
els ensenyaments d’educació secundària obligatòria i un màxim de dues hores setma-
nals en els ensenyaments d’educació primària.

»S’entenen per activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu aquelles tasques, tre-
balls, feines, estudis i d’altres activitats de contingut o finalitat acadèmic que, emmar-
cant-se en el desenvolupament del currículum acadèmic corresponent, comportin el 
deure de l’alumne de realitzar-les un cop finalitzada la jornada escolar lectiva i les acti-
vitats extraescolars que realitzi.»

Article segon. Desenvolupament reglamentari
El Govern desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos la 

normativa necessària per a l’efectivitat de la racionalització del temps dedicat a activi-
tats acadèmiques fora de l’horari lectiu per part de l’alumnat recollida a l’apartat 6 de 
l’article 54 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

En tot cas, el Govern haurà de garantir que, en el nou curs acadèmic que s’iniciï im-
mediatament desprès de l’entrada en vigor d’aquesta llei, els currículums i plans d’estu-
dis dels ensenyaments afectats per la racionalització del temps dedicat a activitats aca-
dèmiques fora de l’horari lectiu introduïda per aquesta llei recullen aquest mandat legal 
i contenen, almenys, un apartat específic on es justifiqui la càrrega horària aproximada 
d’activitat acadèmica fora de l’horari lectiu que comportarà cadascuna de les matèries 
corresponents, els objectius acadèmics que han de perseguir i els mitjans que n’assegu-
rin el seu compliment.

Article tercer. Deure d’avaluació contínua
El Departament d’Ensenyament haurà d’avaluar de manera continuada i en tot cas, 

abans de l’inici de cada curs acadèmic, en atenció a les recomanacions que hagin for-
mulat els organismes internacionals especialitzats en educació o els resultats objectius 
obtinguts per les organitzacions internacionals i supranacionals i/o els seus comitès, de-
partaments, comissions u organismes dependents, la conveniència del manteniment o la 
modificació de les mesures de racionalització del temps dedicat per l’alumnat a activi-
tats acadèmiques fora de l’horari lectiu.

Per tal de dur a terme la seva tasca d’avaluació, el Departament d’Ensenyament en-
carregarà al Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu l’emissió d’un informe 
anual degudament justificat i que en tot cas contingui el resultat de la seva avaluació, 
les fonts emprades i la preponderància atorgada a cadascuna, el procediment seguit i les 
conclusions obtingudes.
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Article quart. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l’atenció 
sanitària
202-00022/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 19249 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenten la 
proposició de llei següent: 

Proposició de llei de garantia del temps màxim en resposta en l’atenció 
sanitària

Exposició de motius
I
La protecció de la salut i l’atenció sanitària dels ciutadans constitueix l’objectiu 

comú de la política sanitària prestada per totes les administracions que en tenen compe-
tències. Amb aquesta finalitat es reconeix als pacients un conjunt de dret específics que 
tenen com a element d’unió el mandat establert a l’article 43 de la Constitució Espanyo-
la de 1978.

Tant la legislació sanitària estatal com la catalana han establert un sistema sanitari 
en el que es reconeixen una sèrie de drets i deures dels usuaris i que com a principal ca-
racterística té la implantació d’un sistema sanitari públic cohesionat i de qualitat.

En aquest sentit, un dels principis essencials del nostre sistema sanitari públic és 
garantir l’accés universal i equitatiu a unes prestacions de la màxima qualitat i el més 
amplies possibles. El sistema de llistes, com a instrument d’entrada comú als serveis 
garanteix l’equitat en l’accés a les prestacions amb el inconvenient de les esperes que 
aquestes llistes generen per als usuaris. Aquestes esperes quan són excessives, suposen 
un patiment afegit a un gran número de pacients, podent generar un deteriorament de 
la situació clínica del pacient i una clara erosió de en la confiança de la ciutadania en el 
sistema sanitari del que ens hem dotat.

II
A Catalunya, la legislació sanitària, l’ordenació del sistema sanitari i la gestió del re-

cursos sanitaris ha resultat insuficient per garantir la qualitat del sistema a les persones 
que tenen reconegut el dret a l’accés a la cobertura sanitària de la xarxa pública. I un 
exemple clar d’aquesta situació és l’estat real de les llistes d’espera.

Per garantir el dret a una assistència sanitària de qualitat s’han d’adoptar mesures 
que tractin de forma integral el problema de les llistes d’espera. I en aquesta sentit es 
presenta aquesta proposició de llei.

Aquesta proposició de llei té com a objectiu el tractament coherent i realista de les 
anomenades llistes d’espera com una de les característiques inherents als sistemes sani-
taris públics d’accés universal i gratuït. Aquesta qüestió, per la seva importància en el 
sistema sanitari públic i la seva repercussió en la ciutadania, destinatària final del con-
junt de les actuacions dels poders públics, requereix i mereix un tractament específic i 
global, alhora que garantista, no només des de la perspectiva l’establiment de mesures 
que assegurin temps màxims de resposta, sinó de l’articulació dels temps màxims com 
un autèntic dret subjectiu de la ciutadania consagrat en una norma autonòmica del mà-
xim rang. D’altra banda, es pretén completar la legislació vigent afegint al dret a la dis-
pensació de prestacions sanitàries en terminis prèviament coneguts i definits una con-
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seqüència en cas d’incompliment, articulant a aquest efecte un sistema de garanties en 
aquesta matèria.

No obstant això, l’objectiu de l’administració sanitària no pot consistir únicament en 
reduir el temps global d’espera dels pacients, sinó que, a més, ha de garantir que cada 
programació es realitza de forma personalitzada en atenció a la situació sanitària i el 
context social de cada usuari.

Per això, les estratègies de gestió de l’espera dels pacients han d’estar basades en la 
indicació establerta pel professional sanitari, la priorització dels pacients en funció de 
la seva gravetat i l’efectivitat de l’atenció sanitària, així com en el resultat previsible en 
cada intervenció planificada. Amb aquesta proposició de llei es consolida la gestió dels 
temps de resposta tenint en compte la gravetat dels processos, prioritzant l’atenció al pa-
cient d’acord amb el seu estat de salut i la gravetat del seu procés de malaltia.

Finalment i amb l’objectiu d’aplicar el principi de transparència també en la gestió 
de les llistes d’espera aquesta proposició estableix nous sistemes d’avaluació que perme-
tin difondre els resultats de la gestió sanitària i desenvolupar instruments que identifi-
quin prioritats de resolució en termes clínics, socials i funcionals.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte
Aquesta Llei té per objecte establir un sistema de garanties de temps màxims de res-

posta en l’atenció especialitzada de caràcter programada i no urgent respecte de l’acti-
vitat quirúrgica, primeres consultes d’assistència especialitzada i proves diagnòstiques 
especialitzades en el Sistema Català de Salut, establir un sistema d’informació sanitària 
en matèria de llistes d’espera per a consultes d’assistència especialitzada, activitat qui-
rúrgica i proves diagnòstiques especialitzades així com regular un Registre de Pacients 
en Llista d’Espera de Catalunya.

Article 2. Àmbit subjectiu d’aplicació
Les garanties contingudes en aquesta Llei s’apliquen a les persones titulars del dret 

a l’assistència sanitària que estableix l’article 2 de la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’ac-
cés a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut, i 
que a més es trobin inscrites en el Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya.

Article 3. Àmbit objectiu d’aplicació
Les garanties previstes en la present Llei són aplicables a: 
a) Visites programades per ser atès o atesa pel metge o metgessa de família, per l’in-

fermer o infermera i pel pediatra de referència.
b) Atenció en urgències hospitalàries.
c) Ús de transport sanitari.
d) Procediments quirúrgics, amb prescripció no urgent establerta per un metge es-

pecialista quirúrgic i acceptada pel o la pacient, per a la realització l’hospital tingui pre-
vist la utilització de quiròfan.

e) Primeres consultes d’assistència especialitzada, programades i en règim ambula-
tori que siguin sol·licitades per indicació d’un metge d’atenció primària per a un metge 
d’atenció especialitzada, que siguin efectuades a un o una pacient, per primera vegada, 
en una especialitat concreta i per un problema de salut nou i que no tinguin la conside-
ració de revisions.

f) Proves diagnòstiques i/o terapèutiques especialitzades que siguin sol·licitades pels 
facultatius que exerceixin les seves funcions en una consulta programada ambulatòria 
d’un centre d’atenció primària o especialitzada del Servei Català de la Salut, i que no 
tinguin la consideració de proves de revisió o control evolutiu.

Article 4. Prestacions garantides en l’atenció sanitària especialitzada
1. Als efectes del que disposa el paràgraf d de l’article 3, en intervenció quirúrgica 

programada i no urgent estan garantits els procediments i tècniques a les especialitats 
de cirurgia general, cirurgia infantil, cirurgia toràcica, cirurgia cardiovascular, gineco-
logia, neurocirurgia, oftalmologia, otorinolaringologia, traumatologia i ortopèdia i uro-
logia.
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2. Als efectes del que disposa el paràgraf e de l’article 3, en consulta externa progra-
mada i no urgent està garantida la primera consulta a les especialitats de al·lergologia, 
aparell digestiu, cardiologia, cirurgia general, dermatologia, endocrinologia i nutrició, 
hematologia i hemoteràpia, medicina interna, nefrologia, pneumologia, neurocirurgia, 
neurologia, obstetrícia i ginecologia, oftalmologia, excepte consultes d’agudesa visual, 
oncologia mèdica, otorinolaringologia, pediatria, psiquiatria, rehabilitació, reumatolo-
gia, traumatologia i ortopèdia i urologia.

3. Als efectes del que disposa el paràgraf f de l’article 3, queden incloses en les ga-
ranties d’aquesta Llei les indicacions de proves diagnòstiques a realitzar mitjançant eco-
cardiogrames, ecografies, electroencefalogrames, endoscòpies digestives, endoscòpies 
respiratòries, ergometria, holter cardíacs, mamografies, radiologia digestiva, radiologia 
genitourinària, radiologia simple, ressonàncies magnètiques i tomografia axial compu-
tada.

Article 5. Exclusions
1. Les garanties recollides en aquesta Llei no són aplicables als o a les pacients amb 

una intervenció quirúrgica o prova diagnòstica i/o terapèutica programada i realitzada 
durant l’episodi d’hospitalització en què s’estableixi la indicació.

2. Queden excloses, igualment, del que estableix aquesta Llei: 
a) Les intervencions quirúrgiques de caràcter urgent, incloent els reimplantació de 

membres i l’atenció a cremats.
b) Les intervencions quirúrgiques de trasplantaments d’òrgans i teixits, la realitza-

ció dependrà de la disponibilitat d’òrgans, així com l’atenció sanitària davant situacions 
de catàstrofe, de conformitat amb el que preveu l’article 25 de la Llei 16/2003, de 28 de 
maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut.

c) Les intervencions quirúrgiques que no estiguin incloses en la cartera de serveis 
del Sistema Nacional de Salut, regulada pel Reial Decret 1030/2006, de 15 de setembre, 
o normativa que el substitueixi.

d) Les intervencions que requereixin una espera per a les condicions adequades per 
a la seva realització, com és el cas de les relacionades amb les tècniques de reproducció 
humana assistida.

e) L’atenció sanitària diferent a la que va originar la inclusió de l’usuari o la usuària 
en el Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya.

Article 6. Definicions
1. A l’efecte d’aquesta llei s’entén per: 
a) Llista d’espera: el conjunt de pacients que, en un moment determinat, es troben 

pendents d’una intervenció quirúrgica, consulta o prova diagnòstica en la que la demora 
és atribuïble a la organització i recursos disponibles.

b) Temps màxim d’accés: Termini de temps, expressat en dies naturals, que no es 
podrà excedir per intervenir quirúrgicament, atendre en consultes externes o realitzar 
una prova diagnòstica a un usuari del Sistema Català de la Salut. Aquest termini es 
computarà des del moment de la indicació de la atenció pel facultatiu o per la facultati-
va, que correspondrà amb la data d’entrada en el registre d’espera.

c) Garantia de temps màxim d’accés: Compromís adquirit pel Servei Català de la 
Salut que suposa atendre a l’usuari o a la usuàries amb les adequades condicions de 
qualitat, dins del temps màxim d’accés establert en el seu àmbit, que en cap cas excedi-
rà del que preveu aquesta Llei.

d) Pèrdua de la garantia: Situació que genera que quedi sense efecte, per a un deter-
minat usuari o per a una determinada usuària, la garantia del temps màxim d’accés per 
part del Servei Català de la Salut.

e) Suspensió de la garantia: Situació provisional en la que queda suspesa de manera 
transitòria i mentre persisteixin les causes que motiven aquesta situació, la garantia del 
temps màxim d’accés per part del Servei Català de la Salut.

2. Serà, igualment, d’aplicació les definicions previstes en la normativa estatal que 
regula mesures per al tractament homogeni de la informació sobre les llistes d’espera 
en el Sistema Nacional de Salut, i altres disposicions amb caràcter de normativa bàsica.
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Títol II. Temps màxims de resposta i sistema de garanties

Article 7. Temps màxims garantits d’espera
1. El o la pacient que requereixi una visita programada per ser atès o atesa pel metge 

o metgessa de família, per l’infermer o infermera i pel pediatra de referència tindrà un 
temps màxim d’espera garantit de 48 hores.

2. El o la pacient que necessiti atenció en urgències hospitalàries tindrà un temps 
màxim garantit d’estada de 24 hores, des de l’arribada del o de la pacient fins que se li 
assigna llit d’aguts o sociosanitaris, si s’escau.

3. El o la pacient que necessiti ús de transport sanitari tindrà un temps garantit de 
10 minuts pel transport sanitari urgent i d’una hora per al transport sanitari programat.

4. El o la pacient que requereixi d’atenció sanitària especialitzada, de caràcter pro-
gramat i no urgent, en l’àmbit del Sistema Català de Salut, tindrà garantit o garantida 
els següents temps màxims: 

a) Als efectes del que disposa el paràgraf d de l’article 3, 60 dies a comptar des de 
la confirmació diagnòstica, per la realització de tot tipus d’intervencions quirúrgiques.

b) Als efectes del que disposa el paràgraf e de l’article 3, un procediment ordinari 
de 45 dies i un procediment extraordinari de 15 dies per l’accés a serveis especialitzats.

c) Als efectes del que disposa el paràgraf f de l’article 3, 45 dies per a l’accès a pro-
ves diagnòstiques i/o terapèutiques.

5. Als efectes de l’aplicació del programa de diagnòstic ràpid a tots els tipus de càn-
cer, es garanteix que el temps entre la sospita diagnòstica i l’inici del tractament mèdic, 
quirúrgic o de radioteràpia serà inferior a 30 dies.

6. Els o les pacients amb malalties oncològiques sempre seran prioritaris, amb inde-
pendència de les llistes d’espera generals regulades en la present Llei.

7. Sempre que no s’indiqui el contrari en la present Llei, els terminis a què es refe-
reix aquest article es computaran per dies naturals a partir del dia següent al de la ins-
cripció del o de la pacient en el Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya.

8. En el temps d’espera de procediments quirúrgics s’inclouran els procediments i 
tècniques necessàries per a la realització d’aquestes intervencions que es prestin pel Sis-
tema Català de la Salut.

9. Respecte a les consultes que es corresponguin a revisions a pacients per al segui-
ment de la corresponent patologia es seguirà el disposat als corresponents protocols 
d’actuació, no sent aplicable aquesta llei sempre que l’espera no impliqui un empitjora-
ment de la salut del o de la pacient.

Article 8. Criteris de priorització de llistes d’espera
1. El Servei Català de la Salut implantarà un sistema de classificació en prioritats ba-

sat en aspectes clínics, funcionals i socials del pacient, i desenvoluparà instruments que 
assegurin la seva aplicació homogènia en el seu àmbit territorial.

2. Les situacions clíniques en què s’aplicaran els temps màxims d’espera es regiran 
pels següents criteris: 

a) Gravetat de les patologies motiu de l’atenció: patologies que en la seva evolució 
posterior originen risc de mort o de discapacitat o disminueixen de forma important la 
qualitat de vida.

b) Efectivitat de l’atenció sanitària: actuacions que augmentin la supervivència, dis-
minueixin la discapacitat o millorin la qualitat de vida de l’usuari.

c) Oportunitat de l’atenció sanitària: actuacions primerenques que afavoreixin la re-
cuperació de la funcionalitat o evitin la progressió de la malaltia o les seves seqüeles.

d) Circumstàncies socials, laborals, familiars, l’existència de cuidador o cuidadora o 
l’existència de persones al seu càrrec.

3. El Servei Català de la Salut establirà els temps màxims dels procediments i si-
tuacions clíniques garantides en funció de la prioritat assignada pel facultatiu, tenint en 
compte els criteris establerts en aquest article així com a l’article 7, i establirà els proce-
diments necessaris per assegurar la seva aplicació homogènia a tots els centres.

Article 9. Sistema de garanties
1. Qualsevol petició de consulta d’especialista, prova diagnòstica i/o terapèutica o 

intervenció quirúrgica serà registrada pel Servei Català de la Salut, després d’això el o 
la pacient quedarà automàticament inscrit o inscrita en el Registre de Pacients en Llis-
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ta d’Espera de Catalunya, de conformitat amb el que assenyala el Títol III de la present 
Llei.

2. Si el o la pacient no pot ser atès o atesa, dins dels terminis establerts a l’article 7, 
en els seus centres assistencials de referència, el Servei català de la Salut ha d’oferir la 
realització de la prestació en un altre centre de la xarxa pública o en un centre concertat.

3. Si el o la pacient no rep una oferta per ser atès en el temps màxim establert, podrà 
optar, un cop transcorregut aquest termini, per continuar en la llista d’espera del cen-
tre de referència o per requerir l’atenció sanitària en qualsevol altre centre que disposi 
d’acreditació a Catalunya, d’acord amb el procediment que s’estableixi reglamentària-
ment i que en cap cas podrà suposar una demora del temps màxim garantit.

4. En qualsevol cas, si el pacient no rep una oferta per ser atès en el temps màxim es-
tablert, té el dret, una vegada transcorregut aquest termini, d’anar a un centre privat de 
la seva elecció o, donat el cas, si el procés en qüestió no pogués tenir resposta en l’àmbit 
de Catalunya, a ser autoritzat per ser atès a un centre situat en altres comunitats autòno-
mes. Reglamentàriament es determinarà el procediment d’autorització.

5. En cas de cancel·lació d’ingressos o de desprogramació de visites d’hospitals i 
centres de salut on visitin especialistes motivades per necessitat dels serveis, el Servei 
Català de la Salut haurà d’oferir al pacient una alternativa satisfactòria en un termini 
màxim de 30 dies.

6. En els casos assenyalats en els punts 4 i 5 d’aquest article, el Servei Català de la 
salut haurà d’assumir directament el pagament de les despeses derivades de l’atenció 
sanitària.

7. Les despeses de desplaçament de pacients que necessitin rebre atenció sanitària, 
en els supòsits que preveu aquesta Llei, fora de Catalunya, així com les despeses del seu 
o de la seva acompanyant, si escau, i les seves dietes corresponents seran abonades pel 
Servei Català de la Salut d’acord amb les tarifes i en les condicions que es fixin regla-
mentàriament.

Article 10. Certificat de garantia
1. El Servei Català de la Salut ha d’expedir al o a la pacient un Certificat de garantia 

en el termini màxim de cinc dies des de la seva entrada al Registre de Pacients en Llista 
d’Espera de Catalunya.

2. El Certificat de garantia expedit pel Servei Català de la Salut haurà de tenir en 
compte, com a mínim, les següents dades: 

a) Les dades de identificació del o la pacient.
b) Prestació garantida que generar la inclusió del o la pacient en el Registre de Paci-

ents en Llista d’Espera de Catalunya.
c) Data de començament del còmput del temps màxim d’accés.
d) Temps màxim d’accés garantit i data màxima d’accés garantida.
e) Informació sobre la repercussió de la sol·licitud per part del o de la pacient d’ajor-

nament per motius personals justificats, d’acord amb el criteri establert en el Reial de-
cret 605/2003, de 23 de maig, pel qual s’estableixen mesures per al tractament homoge-
ni de la informació sobre llistes d’espera en el Sistema Nacional de Salut.

f) Temps màxim i data màxima d’accés per rebre l’atenció garantida en els centres 
alternatius.

g) Sistema o sistemes en què es realitzaran les notificacions i comunicacions entre el 
pacient i el centre.

h) Procediment per consultar la seva situació d’espera i posició en el Registre.
i) Procediment per exercir el dret a l’atenció en el temps màxim garantit i data mà-

xima garantida i formular qualsevol queixa o suggeriment segons s’estableix a l’article 
19 de la present Llei.

3. Transcorregut el temps màxim de resposta a què es refereix l’article 7 sense haver 
rebut l’atenció sanitària indicada, el o la pacient podrà sol·licitar el reconeixement del 
dret a la garantia d’atenció sanitària especialitzada que preveu aquesta Llei.

4. El certificat de garantia tindrà una vigència d’un any, comptat des de la data de 
la seva expedició. Transcorregut el termini d’un any sense que la persona interessada 
hagi fet ús del seu dret, el Servei Català de la Salut quedarà exonerat del pagament de 
les despeses derivades de l’atenció sanitària especialitzada, en el supòsit que aquesta 
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s’arribés a prestar posteriorment per un centre sanitari privat o d’un centre situat fora de 
Catalunya.

5. Reglamentàriament s’establirà el mecanisme pel qual el o la pacient rebrà el Cer-
tificat de garantia.

Article 11. Causes de suspensió de la garantia
1. El còmput del temps màxim de resposta quedarà suspès temporalment, mentre 

persistissin les causes que motiven aquesta situació, en els supòsits següents: 
a) Quan l’usuari o la usuària sol·licita un ajornament de l’atenció garantida durant 

un temps determinat, sense renunciar-hi i sempre que al·legui causes degudament jus-
tificades, com naixement o adopció d’un fill, matrimoni, defunció o malaltia greu d’un 
familiar o compliment de un deure inexcusable de caràcter personal durant els dies que 
siguin indispensables per atendre’l.

b) Quan concorri causa clínicament justificada que aconselli posposar la consulta 
d’especialista, prova diagnòstica especialitzada o intervenció quirúrgica, sense que això 
suposi un canvi en la indicació o en la necessitat de l’atenció sanitària programada.

c) En cas d’esdeveniments catastròfics, epidèmies, vagues o disfuncions greus que 
afectin un o més centres o serveis sanitaris.

d) Quan el pacient incomplís les obligacions assenyalades en l’apartat a de l’article 
14 de la present llei.

2. Mentre duri la causa que va motivar la suspensió el o la pacient figurarà en situa-
ció de suspens en el Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya.

3. El còmput del temps màxim d’accés es restablirà un cop desapareguessin les cir-
cumstàncies que hagin motivat la interrupció del termini.

Article 12. Causes d’extinció de la garantia
1. Seran causes d’extinció del dret a la garantia d’atenció sanitària especialitzada: 
a) Quan l’usuari o la usuària deixi de tenir la indicació que justificava l’atenció sa-

nitària garantida que va motivar la seva inclusió en el registre, segons informe mèdic, 
acceptat pel o per la pacient.

b) Quan l’usuari o la usuària renunciï voluntàriament a l’atenció garantida.
c) Quan l’usuari o la usuària no optés, en el termini establert a aquest efecte, per al-

guna de les alternatives ofertes pel Servei Català de la Salut o rebutgés el centre o cen-
tres alternatius oferts per a la realització de l’assistència sense causa justificada.

d) Quan el o la pacient no es presentés, sense motiu justificat, a la citació correspo-
nent en el centre que li ofereixi el Servei Català de la Salut.

e) Quan el o la pacient retardés l’atenció garantida sense causa justificada.
f) Quan caduqui el certificat de garantia.
g) Quan no s’hagi pogut localitzar al o a la pacient per rebre l’assistència després 

d’haver-ho intentat de manera fefaent.
h) Quan el o la pacient incompleixi alguna de les obligacions assenyalades en els 

apartats b i d de l’article 14 de la present llei i, en general per l’incompliment per la per-
sona beneficiaria de les obligacions previstes a la normativa aplicable.

2. En els supòsits previstos en els apartats c, d i h del punt anterior, l’usuari conti-
nuarà en el Registre de Pacients en espera encara perdés la garantia respecte a aquesta 
atenció.

Títol III. Registre de pacients en llista d’espera

Article 13. Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya 
1. Es crea el Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya, que s’adscriu al 

Servei Català de la Salut.
2. L’objecte d’aquest Registre és inscriure a tots els o les pacients que tenen indicada 

per un facultatiu o una facultativa especialista de qualsevol centre del Servei Català de 
la Salut una atenció especialitzada, prova diagnòstica i/o terapèutica o intervenció qui-
rúrgica de caràcter programat i no urgent.

3. El Registre estarà constituït per les persones a qui el personal facultatiu habilitat 
del Servei Català de la Salut els hagi prescrit rebre atenció sanitària especialitzada, pro-
gramada i no urgent, en un centre sanitari adscrit a aquest organisme i no hagin rebut 
aquesta atenció, sense que hagi concorregut alguna de les causes de baixa en el mateix.
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4. La data d’entrada en el Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya es 
correspon amb el moment de la indicació de l’atenció pel facultatiu o per la facultativa 
sol·licitant. El o la pacient podrà sol·licitar un justificant d’aquesta, per tal d’acreditar la 
seva permanència en llista d’espera.

5. El Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya tindrà caràcter únic, i la 
seva estructura, organització i funcionament s’establirà reglamentàriament.

6. El Servei Català de la Salut definirà el procediment mitjançant el qual s’establirà 
la indicació de l’atenció per part del facultatiu o de la facultativa responsable de realit-
zar la intervenció quirúrgica, consulta o prova diagnòstica i/o terapèutica.

7. El Registre s’ajustarà al que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, 
de Protecció de Dades de Caràcter Personal, la Llei 41 /2002, de 14 de novembre, bàsica 
reguladora de l’autonomia del pacient i de drets i obligacions en matèria d’informació i 
documentació clínica, i la resta de normativa que sigui aplicable.

8. El contingut i funcionament del Registre es fixarà pel Departament competent en 
matèria de sanitat que, a aquest efecte, implantarà un sistema d’indicadors desagregats 
per sexe i edat, que permeti incorporar una perspectiva de gènere en l’informe a què es 
refereix el títol IV d’aquesta Llei.

Article 14. Obligacions dels i de les pacients inscrits i inscrites en el Registre 
de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya
Perquè pugui ser efectiva la garantia de temps màxim d’accés establerta en la pre-

sent llei, els usuaris o les usuàries inscrits en el Registre de Pacients en Llista d’Espera 
de Catalunya estan obligats i obligades a: 

a) Mantenir actualitzades les dades sobre el seu telèfon, domicili o correu electrònic, 
a l’efecte de crida, notificació o localització per part del Servei Català de la Salut.

b) Justificar la sol·licitud d’ajornament de l’atenció garantida quan concorrin motius 
personals i mitjançant el procediment que es determini reglamentàriament.

c) Comunicar amb l’antelació suficient, sempre que fos possible, la decisió de no 
presentar-se a una citació, pels mitjans que es determinin.

d) Facilitar al Servei Català de la Salut la informació sanitària que li sigui requerida 
per a poder assignar l’alternativa més adequada per a la realització de l’atenció garan-
tida.

e) Posar en coneixement dels responsables sanitaris les irregularitats que observin 
en l’exercici del dret de la garantia de temps màxim d’accés, mitjançant el procediment 
que s’estableixi per reglament.

f) Comunicar als responsables sanitaris la desaparició de les causes de suspensió de 
la garantia per algun dels motius establerts en l’article 11 de la present llei.

Article 15. Baixes del Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya
Seran causes de baixa en el Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya, 

les següents: 
a) La satisfacció de la demanda d’atenció sanitària especialitzada.
b) Les causes de l’extinció del dret de garantia d’acord amb el que preveuen els parà-

grafs a, d i g de l’article 12 d’aquesta Llei.
c) La cancel·lació a sol·licitud expressa de l’interessat o de la interessada davant el 

Servei Català de la Salut.
d) La mort de l’interessat o de la interessada.
e) Qualsevol altra que es determini reglamentàriament.

Article 16. Dades del Registre
El Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya identificarà els pacients en 

espera amb dret a la garantia de l’atenció sanitària establerta en l’article 2 de la present 
llei, com a mínim, les dades següents: 

a) Dades d’identitat del o de la pacient.
b) Data d’indicació pel facultatiu o per la facultativa responsable del o de la pacient.
c) Data de mecanització en el Registre.
d) Acceptació pel o per la pacient de la indicació, si escau.
e) Procediment garantit i temps màxim d’accés.
f) Data de l’oferta alternativa.
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g) Registre de la decisió del o de la pacient (acceptació o rebuig de la oferta alterna-
tiva).

h) Data de l’inici de la suspensió, si escau.
i) Causa de la suspensió del còmput del temps màxim d’accés, si escau.
j) Data de represa del còmput del temps màxim d’accés, una vegada desapareguda la 

causa que va motivar la suspensió, si escau.
k) Data de la pèrdua de la garantia, si escau.
l) Causa que motiva la pèrdua de la garantia, si escau.
m) Data de la baixa en el Registre, si escau.
n) Causa de la baixa en el Registre, si escau.

Títol IV. Sistemes d’informació sobre les llistes d’espera

Article 17. Informe anual
1. El Departament competent en matèria de salut elaborarà un informe anual sobre 

l’aplicació d’aquesta llei amb les dades de l’any immediatament anterior, que serà pre-
sentat al Parlament de Catalunya en el primer trimestre de cada any natural.

2. Pel que fa als temps de resposta, l’informe inclourà, com a mínim: 
a) Les dades sobre el total de pacients en llistes d’espera a què fa referència aquesta 

llei.
b) El temps d’espera mitjana amb desglossament que fa als diferents procediments 

quirúrgics, consultes externes i proves diagnòstiques 
c) El temps d’espera mitjana amb detall per centres i Serveis del Sistema Català de 

la Salut segons els diferents procediments.
d) El nombre de pacients que han utilitzat centres públics, centres concertats i re-

cursos situats fora de Catalunya, per superació dels temps màxims garantits per aquesta 
llei. Així mateix, inclourà el nombre de pacients donats de baixa en el Registre a petició 
pròpia.

e) Les mesures correctores encaminades a millorar l’atenció sanitària especialitzada 
en el sistema sanitari públic per evitar la superació, si escau, dels referits temps màxims 
de resposta.

3. Prèviament a la tramesa al Parlament de Catalunya, es remetrà l’informe anual 
al Consell Català de la Salut, al Consell Assessor per a la Sostenibilitat i el Progrés del 
Sistema Sanitari i al Síndic o a la Síndica de Greuges per a que realitzin actuacions, 
anàlisis i observacions i proposin les actuacions o els plantejaments que consideren ade-
quats. Els informes d’aquestes institucions s’hauran d’adjuntar a l’Informe Anual.

Article 18. Informació general dels temps d’accés
1. El Servei Català de la Salut ha de facilitar informació trimestral a tota la ciutada-

nia, a través del seu portal web sobre: 
a) Les dades sobre el total de pacients en llistes d’espera a què fa referència aquesta llei.
b) El temps d’espera mitjana amb desglossament que fa als diferents procediments 

quirúrgics, consultes externes i proves diagnòstiques.
c) El temps d’espera mitjana amb detall per centres i Serveis del Sistema Català de 

la Salut segons els diferents procediments.
d) Els temps màxims d’espera dels diferents procediments.
2. Igualment, es publicarà, de manera periòdica, dades sobre els centres, serveis i 

unitats assistencials disponibles, la seva qualitat i els requisits d’accés.

Article 19. Informació personalitzada
1. Quan un o una pacient sigui derivat o derivada a consulta d’especialista, prova 

diagnòstica especialitzada o intervenció quirúrgica per qualsevol dels professionals en 
els diferents nivells d’assistència i sigui inscrit en els fitxers de llistes d’espera serà in-
format o informada sobre les garanties establertes en aquesta llei, així com del temps 
màxim d’espera per a la consulta a especialista, prova diagnòstica o intervenció qui-
rúrgica d’acord a l’última informació publicada segons el que estableix el present Títol.

2. Cada pacient rebrà informació personalitzada sobre el temps màxim d’accés es-
timat per a l’atenció sanitària sol·licitada mitjançant el Certificat de Garantia regulat a 
l’article 8 de la present Llei.
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3. El Servei Català de la Salut disposarà dels mecanismes que facilitin el procés 
d’informació individualitzada.

4. Els procediments necessaris per atendre les possibles queixes o reclamacions que 
puguin formular, així com els models de suport documental necessaris per a això, es 
gestionaran i tramitaran d’acord amb el que estableix la seva normativa específica a tra-
vés de l’Oficina del Defensor del Pacient de la Sindicatura de Greuges, de les Oficines 
de la Sindicatura de Greuges municipals, dels corresponents Servei d’Atenció al Paci-
ent dels centres i serveis, així com del Servei Català de la Salut, o de les entitats de de-
fensa del pacient degudament acreditades.

Disposicions

Disposició addicional única. Contractes per a la realització  
de les intervencions quirúrgiques
El Servei Català de la Salut, d’acord amb l’article 43.2 de la Llei 15/1990, de 9 de 

juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, podrà establir contractes específics amb cen-
tres no pertanyents a la XHUP per a la realització de les intervencions quirúrgiques 
previstes en l’article 4 de la present Llei i aquelles que es derivin de la seva aplicació. 
Aquests contractes han de regular l’obligació del centre de verificar que l’usuari hagi 
complert els tràmits exigits a l’article 9 de la present Llei, per tal de facturar al Servei 
Català de la Salut la corresponent intervenció quirúrgica.

Disposició transitòria primera. Inscripció en el Registre de Pacients en Llista 
d’Espera de Catalunya
1. La inscripció en el Registre de Pacients en Llista d’Espera de Catalunya comen-

çarà a partir de l’endemà de l’efectivitat de les garanties a què es refereix la disposició 
transitòria segona.

2. El Servei Català de la Salut realitzarà d’ofici la inscripció en el Registre de Paci-
ents en Llista d’Espera de Catalunya d’aquelles persones usuàries que, a la data d’efecti-
vitat de l’aplicació de les garanties, es trobessin en espera d’atenció sanitària especialit-
zada objecte de la garantia.

Disposició transitòria segona. Aplicació progressiva de les garanties
1. Per tal de dur a terme una progressiva aplicació del sistema previst en aquesta Llei 

s’estableixen els períodes transitoris següents, un cop transcorreguts els quals es pro-
duirà l’efectivitat de les garanties regulades en la present Llei: 

a) En relació amb l’efectivitat de la garantia de primeres consultes d’especialista, 
s’estableix un període transitori de sis mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta 
Llei.

b) En relació amb l’efectivitat de la garantia de proves diagnòstiques, s’estableix un 
període transitori de vuit mesos a partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

c) En relació a l’efectivitat de la garantia de procediments quirúrgics es produirà en 
tot cas el dia de l’entrada en vigor d’aquesta Llei.

Disposició transitòria tercera. Vigència de la normativa reglamentària actual
Mentre no s’elabori la normativa de desenvolupament de la garantia de temps mà-

xim d’accés durant el temps transitori contemplat en la disposició final tercera, roman-
drà en vigor el Decret 354/2002, de 24 de desembre, pel qual s’estableixen els terminis 
màxims d’accés a determinats procediments quirúrgics a càrrec del Servei Català de la 
Salut.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa
Resten derogades totes les disposicions de rang normatiu igual o inferior que s’opo-

sin o contradiguin aquesta llei.

Disposició final primera. Modificació de la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés 
a l’assistència sanitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la 
Salut
Es modifica l’article 4 de la Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sa-

nitària de cobertura pública a càrrec del Servei Català de la Salut, que passa a tenir la 
redacció següent: 
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«Article 4. Contingut de l’assistència sanitària
»1. Les persones titulars del dret a l’assistència sanitària a càrrec del Servei Català 

de la Salut tenen dret a les prestacions fixades en cada moment pels serveis sanitaris del 
Sistema Nacional de Salut, sens perjudici d’altres prestacions que reglamentàriament 
estableixi el Govern.

»2. Les persones titulars del dret a l’assistència sanitària tenen dret que les presta-
cions sanitàries li siguin dispensades dins dels terminis prèviament definits i coneguts. 
Així mateix, les persones usuàries tenen dret, en els termes previstos en la legislació 
vigent, al reconeixement d’un sistema de garanties de temps màxims de resposta en 
atenció especialitzada i a disposar d’informació sobre les llistes d’espera en atenció es-
pecialitzada.

»3. El Servei Català de la Salut ha de prestar l’assistència sanitària per mitjà de qual-
sevol de les fórmules que estableix l’apartat 2 de l’article 7 de la Llei 15/1990, del 9 de 
juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya.»

Disposició final segona. Aplicació i desplegament
S’autoritza el Govern perquè en el termini de sis mesos dicti les disposicions regla-

mentàries necessàries per a aplicar i desplegar aquesta llei.

Disposició final tercera. Efectes econòmics
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin com-

portar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici pressu-
postari posterior a la seva entrada en vigor.

Disposició final quarta. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor a l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Antecedents referents a la Proposició de llei de garantia del temps màxim de 
resposta en l’atenció sanitària
1. Necessitat i objecte de la proposició de llei
A Catalunya, la legislació sanitària, l’ordenació del sistema sanitari i la gestió del re-

cursos sanitaris ha resultat insuficient per garantir la qualitat del sistema a les persones 
que tenen reconegut el dret a l’accés a la cobertura sanitària de la xarxa pública. I un 
exemple clar d’aquesta situació és l’estat real de les llistes d’espera.

Per garantir el dret a una assistència sanitària de qualitat s’han d’adoptar mesures 
que tractin de forma integral el problema de les llistes d’espera. I en aquesta sentit es 
presenta aquesta proposició de llei.

Aquesta proposició de llei té com a objectiu el tractament coherent i realista de les 
anomenades llistes d’espera com una de les característiques inherents als sistemes sani-
taris públics d’accés universal i gratuït.

2. Normativa afectada
– Llei 21/2010, del 7 de juliol, d’accés a l’assistència sanitària de cobertura pública a 

càrrec del Servei Català de la Salut.
– Decret 354/2002, de 24 de desembre, pel qual s’estableixen els terminis màxims 

d’accés a determinats procediments quirúrgics a càrrec del Servei Català de la Salut.

3. Competència
– Article 42.4 i 162 de la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol, de reforma de l’Esta-

tut d’Autonomia de Catalunya.

4. Afectacions pressupostàries
Les despeses que pugui comportar els preceptes d’aquesta proposició de llei, tindran 

efectes a partir de l’entrada en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici 
posterior a la seva aprovació.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016
Xavier García Albiol, president; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez 
i Serra, portaveu adjunt; Esperanza García González, María José García Cuevas, Ale-
jandro Fernández Álvarez, Andrea Levy Soler, Marisa Xandri Pujol, Juan Milián Que-
rol, Fernando Sánchez Costa i Alberto Villagrasa Gil, diputats, GP PPC
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la prestació econòmica universal per fill a 
càrrec d’entre zero i disset anys
250-00114/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP CSP (reg. 20053).
Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’Institut Can Llong, de Sabadell
250-00163/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18861 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18861)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir les ins-
tal·lacions temporals a l’Institut de Can Llong de Sabadell suficients i adequades per 
al curs vinent (aules, laboratori, taller, aula complementària), així com l’ampliació del 
pati, i prioritzar la construcció de l’institut d’acord amb les disponibilitats pressupostà-
ries del Govern de la Generalitat.»

Proposta de resolució sobre la continuïtat de l’Escola Els Aigüerols, de 
Santa Perpètua de Mogoda
250-00168/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18863 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18863)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de refosa dels punts 2.b i 2.d

«2.b) Donar resposta a les necessitats d’escolarització del municipi de Santa Perpè-
tua de Mogoda, prioritzant els edificis ja existents i planificant la construcció de les edi-
ficacions si fos necessari.» 

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2.c

«2.c) Valorar amb el consistori les necessitats de construcció d’un nou institut de se-
cundària a Santa Perpètua de Mogoda i les disponibilitats per tirar-ho endavant.»
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola Mont-roig, de 
Balaguer
250-00170/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18860 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18860)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar amb la co-
munitat educativa les necessitats més immediates del centre, amb l’objectiu de garantir 
una educació de qualitat al municipi de Balaguer.»

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut d’educació 
secundària al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00174/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18859 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18859)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Prioritzar la construcció de l’Institut de Can Llong de Sabadell, d’acord amb les 
disponibilitats pressupostàries del Govern de la Generalitat.»

Proposta de resolució sobre l’educació pública
250-00176/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18858 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18858)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Plantejar una oferta de places inicial que doni resposta a les necessitats d’escola-
rització de l’alumnat, tenint en compte l’oferta existent de centres públics.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Reduir les ràtios dels centres en entorns d’alta complexitat a 22 places, per tal de 
donar el màxim d’oportunitats a aquells alumnes que l’entorn no els és tan favorable.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació dels punts 3 i 4

«3. Realitzar el mapa de la programació escolar a Catalunya, amb la participació 
dels ens locals canalitzada a través de la Comissió Mixta.»

Esmena 4, GP JS (4)

De modificació del punt 5

«5. Mantenir i desplegar la LEC mentre no es disposi d’una llei d’educació de Ca-
talunya que incorpori totes les competències educatives que ara corresponen a l’Estat 
espanyol.»
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Esmena 5, GP JS (5)

De modificació del punt 6

«6. Promoure un Pacte Nacional que elabori les bases de la futura Llei d’educació 
de Catalunya.»

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Sant Feliu de 
Llobregat
250-00177/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18857 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18857)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a plantejar una oferta 
inicial de places que asseguri l’harmonització de les necessitats d’escolarització per a 
garantir el dret a l’educació de tothom, i els drets individuals dels alumnes i de les ma-
res, pares o tutors, tot garantint la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada 
escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educatiu 
que propicií la cohesió social, evitant el tancament de les escoles menys sol·licitades en 
entorns desafavorits i l’increment d’oportunitats de tot l’alumnat.»

Proposta de resolució sobre el tancament de línies d’ensenyament i sobre 
les ràtios d’alumnes
250-00181/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18856 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18856)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Plantejar una oferta de places inicial que doni resposta a les necessitats d’escola-
rització de l’alumnat, tenint en compte l’oferta existent de centres públics.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Reduir les ràtios dels centres en entorns d’alta complexitat a 22 places, per tal de 
donar el màxim d’oportunitats a aquells alumnes que l’entorn no els és tan favorable.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 3

«3. Plantejar una oferta de places de primer d’ESO que doni resposta a les neces-
sitats d’escolarització de l’alumnat que iniciarà la secundària obligatòria el curs 2016-
2017, tenint en compte l’oferta existent de centres públics.»

Esmena 4, GP JS (4)

De modificació del punt 6

«6. Realitzar el mapa de la programació escolar a Catalunya, amb la participació 
dels ens locals canalitzada a través de la Comissió Mixta.»
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Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Martorell
250-00183/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18855 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18855)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a plantejar una oferta 
inicial de places que asseguri l’harmonització de les necessitats d’escolarització per a 
garantir el dret a l’educació de tothom, i els drets individuals dels alumnes i de les ma-
res, pares o tutors, tot garantint la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada 
escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educatiu 
que propicií la cohesió social, evitant el tancament de les escoles menys sol·licitades en 
entorns desafavorits i l’increment d’oportunitats de tot l’alumnat.»

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta actual de línies de 
P3 a la Llagosta
250-00184/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18854 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18854)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a plantejar una oferta 
inicial de places que asseguri l’harmonització de les necessitats d’escolarització per a 
garantir el dret a l’educació de tothom, i els drets individuals dels alumnes i de les ma-
res, pares o tutors, tot garantint la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada 
escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educatiu 
que propicií la cohesió social, evitant el tancament de les escoles menys sol·licitades en 
entorns desafavorits i l’increment d’oportunitats de tot l’alumnat.»

Proposta de resolució sobre el manteniment de la qualitat educativa a 
l’Escola Dolors Almeda i a l’Escola Ignasi Iglesias, de Cornellà de Llobregat
250-00186/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18853 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18853)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a plantejar una 
oferta inicial de places que asseguri l’harmonització de les necessitats d’escolarització 
per a garantir el dret a l’educació de tothom, i els drets individuals dels alumnes i de les 
mares, pares o tutors, tot garantint la qualitat de l’educació i una adequada i equilibra-
da escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educa-
tiu que propicií la cohesió social, evitant el tancament de les escoles menys sol·licitades 
en entorns desafavorits i l’increment d’oportunitats de tot l’alumnat.» 
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Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a reduir les ràtios 
dels centres en entorns d’alta complexitat a 22, per tal de donar el màxim d’oportunitats 
a aquells alumnes que l’entorn no els és tan favorable.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 3

«3. Continuar dotant l’USEE de la escola Ignasi Almeda dels recursos necessaris 
per poder seguir duent a terme la seva tasca de suport a la inclusió educativa als alum-
nes que la necessitin.» 

Esmena 4, GP JS (4)

De modificació del punt 4

«4. Traslladar al municipi i a la comunitat educativa els acords adoptats en aquesta 
resolució i continuar treballant en el marc de la Taula Mixta de Planificació les necessi-
tats educatives de Cornellà de Llobregat, incloent-hi l’oferta de cicles formatius.»

Proposta de resolució sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola 
Pedralta, de Santa Cristina d’Aro
250-00187/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18852 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18852)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de tota la proposta

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a acordar amb l’Ajun-
tament i la comunitat educativa les necessitats de l’escola Pedralta de Santa Cristina 
d’Aro garantint el correcte funcionament del centre i tenint en compte les disponibilitats 
pressupostàries.»

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a Mollet del 
Vallès
250-00193/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18851 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18851)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació de refosa dels punts 1, 3 i 4

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a plantejar una 
oferta inicial de places que asseguri l’harmonització de les necessitats d’escolarització 
per a garantir el dret a l’educació de tothom, i els drets individuals dels alumnes i de les 
mares, pares o tutors, tot garantint la qualitat de l’educació i una adequada i equilibra-
da escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educa-
tiu que propicií la cohesió social, evitant el tancament de les escoles menys sol·licitades 
en entorns desafavorits i l’increment d’oportunitats de tot l’alumnat.» 

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a reduir les ràtios dels centres en en-
torns d’alta complexitat a 22 places, per tal de donar el màxim d’oportunitats a aquells 
alumnes que l’entorn no els és tan favorable.»
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Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 5

«5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar disposant d’una pro-
gramació de llocs escolars a mitjà termini (5 anys), tenint en compte els padrons i els 
diferents indicadors demogràfics, així com les projeccions de naixements en els propers 
anys, de tal manera que s’ajusti anualment.»

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut i de l’edifici de 
l’Escola Virolet al barri de Can Llong, de Sabadell
250-00194/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18850 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18850)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a prioritzar la construcció de l’Ins-
titut de Can Llong de Sabadell, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries del Go-
vern de la Generalitat.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a plantejar una 
oferta inicial de places que asseguri l’harmonització de les necessitats d’escolarització 
per a garantir el dret a l’educació de tothom, i els drets individuals dels alumnes i de les 
mares, pares o tutors, tot garantint la qualitat de l’educació i una adequada i equilibra-
da escolarització dels alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educa-
tiu que propicií la cohesió social, evitant el tancament de les escoles menys sol·licitades 
en entorns desafavorits i l’increment d’oportunitats de tot l’alumnat.»

Proposta de resolució sobre les necessitats en educació secundària a 
Barberà del Vallès
250-00197/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18849 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18849)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Plantejar una oferta de places de primer d’ESO a Barberà del Vallès que doni 
resposta a les necessitats d’escolarització de l’alumnat que iniciarà la secundària obli-
gatòria el curs 2016-17, tenint en compte l’oferta existent de centres públics.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Acordar l’oferta de places en el marc de la coresponsabilitat amb l’Ajuntament 
de Barberà del Vallès i tenint en compte les disposicions pressupostàries, optimitzant del 
recursos i mantenint la qualitat de l’ensenyament.» 

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 3

«3. Estudiar en el marc de la comissió mixta, en funció de les necessitats d’escolarit-
zació, la necessitat de construcció d’un nou institut al municipi de Barberà del Vallès.»
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Proposta de resolució sobre el mapa escolar de Mollet del Vallès
250-00198/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18848 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18848)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Continuar plantejant una oferta de places inicial a Mollet del Vallès que doni 
resposta a les necessitats d’escolarització de l’alumnat, tenint en compte l’oferta existent 
de centres públics.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Estudiar una proposta a la ubicació definitiva de l’institut Aiguaviva de Mollet 
del Vallès.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 3

«3. Seguir realitzant el correcte manteniment dels centres públics de la ciutat, te-
nint en compte les disponibilitats pressupostàries, optimitzant els recursos i mantenint 
la qualitat de l’ensenyament.»

Proposta de resolució sobre les associacions de mares i pares d’alumnes 
de Mollet del Vallès
250-00206/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 18846 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 11.04.2016

ESMENES PRESENTADES PEL GP JS (REG. 18846)

Esmena 1, GP JS (1)

De modificació del punt 1

«1. Plantejar una oferta de places inicial a Mollet del Vallès que doni resposta a les 
necessitats d’escolarització de l’alumnat, tenint en compte l’oferta existent de centres 
públics.»

Esmena 2, GP JS (2)

De modificació del punt 2

«2. Reduir les ràtios dels centres en entorns d’alta complexitat a 22 places, per tal de 
donar el màxim d’oportunitats a aquells alumnes que l’entorn no els és tan favorable.»

Esmena 3, GP JS (3)

De modificació del punt 3

«3. Estudiar una proposta a la ubicació definitiva de l’institut Aiguaviva de Mollet 
del Vallès.»

Esmena 4, GP JS (4)

De modificació del punt 4

«4. Seguir realitzant el correcte manteniment dels centres educatius públics de la 
ciutat, tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, optimitzant els recursos i 
mantenint la qualitat de l’ensenyament.»
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Proposta de resolució sobre el reallotjament d’una part del veïnat del barri 
de la Trinitat Vella, de Barcelona
250-00266/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre les necessitats educatives de Lleida
250-00267/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre el garantiment dels recursos necessaris a la 
Corporació Sanitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es derivava a 
centres privats
250-00268/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre la convocatòria de places docents
250-00269/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.
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Proposta de resolució sobre l’autopista C-31 al pas per Badalona
250-00270/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre les ingerències culturals
250-00271/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre la suspensió de l’ús de les pistoles elèctriques
250-00272/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre la defensa d’un model de Sistema 
d’Emergències Mèdiques digne
250-00273/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.
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Proposta de resolució sobre els menjadors escolars i els alumnes amb 
trastorn de l’espectre autista
250-00274/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per esclerosi lateral 
amiotròfica
250-00275/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre el tractament de dades personals
250-00276/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre la creació d’una bústia ciutadana com a eina 
de transparència
250-00277/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.
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Proposta de resolució sobre el Centre Logístic del Baix Penedès
250-00278/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’impuls d’un pla d’industrialització de les 
Terres de l’Ebre
250-00279/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre la Llar Residència Les Roquetes, al Garraf
250-00280/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre el port fluvial de Sant Jaume d’Enveja
250-00281/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.
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Proposta de resolució sobre la carretera 152-a al pas per Granollers
250-00282/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre els recursos sanitaris de Girona
250-00283/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una llei de caça
250-00284/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre el deute de la Generalitat amb els ajuntaments 
per polítiques socials
250-00285/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un hospital comarcal a 
Tàrrega
250-00286/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre el desplegament de la Llei 22/2009, 
d’ordenació sostenible de la pesca en aigües continentals
250-00287/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre el servei sanitari urgent als barris de 
Vallvidrera, Tibidabo i les Planes, de Barcelona
250-00288/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre el control de la població de conills i senglars 
a l’horta de Lleida
250-00289/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.
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Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia d’alta tensió de la 
urbanització El Pinar, de Reus
250-00290/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció del carril VAO entre Blanes i 
Lloret de Mar
250-00291/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre les retallades dels ajuts del 2014 a les zones 
de muntanya i desfavorides
250-00292/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.04.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.04.2016 al 25.04.2016).
Finiment del termini: 26.04.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.04.2016.

Proposta de resolució sobre la finestreta única
250-00293/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 18531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat, Marta Ribas Frias, 

diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la finestreta única, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Fascicle segon
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Exposició de motius
El Conveni Marc per a la implantació d’un model integrat d’oficines d’atenció al 

Ciutadà en l’àmbit territorial de Catalunya, signat per l’Administració General de l’Es-
tat i l’Administració de la Generalitat de Catalunya el 6 de juliol de 2007 suposa a la 
pràctica una major proximitat de les administracions, ja que a partir del moment de la 
seva entrada en vigor els ciutadans i ciutadanes poden presentar a les OAC de les admi-
nistracions o dels Ajuntaments adherits al Conveni els escrits, sol·licituds i comunicaci-
ons adreçats als òrgans de l’Administració General de l’Estat, de l’Administració de la 
Generalitat o de les entitats de dret públic vinculades o dependents d’ambdues.

La col·laboració entre les administracions signants i adherides, i pel que fa a la pres-
tació de serveis per mitjà presencial, s’articula a partir d’Oficines integrades, concebu-
des com un servei d’atenció integral al ciutadà, amb l’objectiu de ser una finestra única, 
que agilitzi els tràmits de les gestions, millori l’atenció i optimitzi els recursos de les 
administracions. Un servei susceptible de ser millorat dia a dia, a través de la informa-
tització de les dades i de l’extensió de les seves múltiples aplicacions entre els diferents 
col·lectius de la ciutadania. El seu objectiu principal és, doncs, fer d’intermediari entre 
la complexitat de l’Administració i el públic.

Malauradament, però, i malgrat els anys transcorreguts des de l’entrada en vigor del 
Conveni Marc per a la implantació d’un model integrat d’oficines d’atenció al Ciutadà 
en l’àmbit territorial de Catalunya són molts els ciutadans i ciutadanes de Catalunya que 
encara no han pogut beneficiar-se dels seus avantatges. Ajuntaments o administracions 
que no s’han adherit al Conveni, aïllament geogràfic, són només dos elements que difi-
culten la implantació plena de l’anomenada finestreta única.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar un conveni marc entre el Departament de Governació i Habitatge, el 

Consorci Administració Oberta de Catalunya, l’Escola d’Administració Pública de Ca-
talunya, les diputacions de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, l’ACM, la FMC, per 
la col·laboració en la implantació i seguiment de la Finestreta Única perquè aquesta ac-
tuï com a punt de registre, garantint l’enviament a l’administració destinatària, la vali-
desa de la data de registre i el justificant d’enviament de l’usuari o la usuària.

2. Establir els mecanismes o procediments administratius pertinents perquè els ens 
de l’administració de l’Estat, atès que van signar el Conveni de 2007, restin incorporades.

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, Marta Ribas Frias, diputats, GP 
CSP

Proposta de resolució sobre el millorament dels contractes programa de 
serveis socials
250-00294/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP

Reg. 18776 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

Montaña, portaveu a la Comissió d’Afers Socials i Famílies del Grup Parlamentari So-
cialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, Marta Ribas Frias, portaveu a la Comissió d’Afers Socials i Famílies del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent per a ga-
rantir la millora dels contractes programa de serveis socials, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies.
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Exposició de motius
L’entrada en vigor de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, el Departa-

ment de Benestar Social i Família va establir els contractes programa com un nou marc 
de coordinació, cooperació i col·laboració amb els ens locals per permetre una prestació 
i gestió dels serveis socials que respongués a criteris de coresponsabilitat, transparèn-
cia, equitat territorial i optimització dels serveis adreçats a les persones amb necessitats 
socials i que a més, es mantingués en un escenari pluriennal per tal de permetre més 
estabilitat financera als ens locals. En teoria doncs, el contracte programa permetria im-
pulsar una relació de proximitat entre la prestació del servei social i el ciutadà, situant 
l’ens local al centre de la prestació efectiva dels serveis al seu territori, però no ha estat 
així.

Els contractes programa 2012-2015 van frenar la dinàmica iniciada i van ser reta-
llats deixant a l’estacada les persones més vulnerables, com ara acollida a les persones 
migrades i dones víctimes de violència masclista i també el pressupost destinat al finan-
çament dels professionals dels serveis bàsics que van caure un 3%, entre molts d’altres, 
ja que també van desaparèixer programes abans existents, en definitiva el Govern de la 
Generalitat no va garantir mai aquests darrers anys els compromisos ni va propiciar els 
recursos i l’estabilitat als Ajuntaments i els Consells Comarcals, quan són la primera 
xarxa d’atenció a les persones més vulnerables.

Els ens locals i supramunicipals com les diputacions per pal·liar-ho, van augmentar 
els seus propis pressupostos, sense abdicar de les seves responsabilitats.

Aquest 2016 s’ha de firmar amb els ajuntaments el tercer contracte programa des de 
la seva entrada en vigor en virtut de la Llei 12/2007.

És l’ocasió per revertir d’entrada els incompliments del Govern de la Generalitat i 
també l’oportunitat d’utilitzar aquesta eina com un element més en la lluita contra la po-
bresa i la precarietat.

Així i davant l’acord marc que apunta a certs increments com ara l’increment de 
professionals dels Equips Bàsics d’Atenció Primària (EBASP) fins a arribar a la ràtio 
que estableix la llei –un indicador de quina era la situació de partida–, o també la revi-
sió de les condicions de prestació de costos i finançament dels serveis d’atenció i acolli-
ment d’urgències per a dones en situació de violència masclista i els seus fills i filles. És 
imperatiu que aquestes bones paraules es converteixin en fets.

Per tal d’assegurar la millora del finançament dels serveis socials municipals a tra-
vés del contracte programa 2016-2019, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Prioritzar el pagament als ajuntaments dels actuals contractes programa de ser-

veis socials.
2. Calendaritzar el pagament dels 70.842.878,42 milions d’euros que la Generalitat 

reconeix com a deute pendent a data 22 de gener de 2016, de contractes programa de 
serveis socials amb els ajuntaments.

3. Accelerar durant el 2016 la signatura dels nous contractes programa 2016-2019.
4. Renovar la Cartera de serveis socials i ampliar-la per donar resposta a noves ne-

cessitats socials.
5. Garantir la suficiència econòmica dels contractes programa per donar resposta a 

les necessitats dels serveis ja inclosos i a incloure l’increment de serveis d’acord amb els 
criteris de població, vulnerabilitat i serveis especialitzats.

6. Preveure la dotació econòmica suficient per a complir immediatament les rà-
tios de professionals d’acord amb la llei de serveis socials, especialment en el cas dels 
Equips Bàsics d’Atenció Primària d’aquells ajuntaments i ens supramunicipals que en-
cara no les hagin assolit.

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, portaveu a la CASF; GP SOC. 
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, portaveu a la CASF; GP CSP
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Proposta de resolució sobre l’Escola Bernardí Tolrà, de Vila-rodona
250-00295/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 18810 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada, Hortènsia 

Grau Juan, diputada, Marc Vidal Pou, diputat del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenten la Proposta de resolució sobre l’escola Bernardí Tolrà de Vila-rodona, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Escola Bernardí Tolrà de Vila-rodona (Alt Camp) és una escola formada íntegra-

ment per barracons, concretament 5 mòduls prefabricats. L’any 2007 es van enderrocar 
les escoles que hi havia anteriorment –era un ZER amb la Joncosa– per uns problemes 
de fonaments i es va assegurar que al 2008 s’inaugurarien les noves escoles.

Al març de 2007 es va concedir la primera llicència d’obres per 1 mòdul de 120 m2. 
L’agost de 2008 es va concedir llicència per 2 mòduls de 180 m2 i el maig de 2012 es va 
concedir llicència per 1 mòdul de 120 m2. L’any 2012, l’ajuntament va fer la cessió del 
terreny, però no va ser acceptada per manca de pressupost. Els accessos al terreny de 
l’escola estan adaptats des del 2014.

Actualment hi ha 128 nens de Vila-rodona i d’alguns pobles del voltant. L’escola és 
d’una línia des del curs 2011-2012.

Hores d’ara, el Govern no ha concertat ni el calendari ni la inversió per iniciar les 
obres de construcció de l’escola, ni existeix la dotació pressupostària necessària per 
portar a terme l’esmentada obra.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Redactar durant l’any 2016 el projecte de construcció de l’escola Bernardí Tolrà 

de Vila-rodona (Alt Camp).
2) Fer la recepció dels terrenys cedits per l’ajuntament durant l’any 2016 per tal 

d’iniciar les obres de construcció de l’escola Bernardí Tolrà de Vila-rodona (Alt Camp).

Palau del Parlament, 17 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, Hortènsia Grau Juan, Marc 
Vidal Pou, diputats, GP CSP

Proposta de resolució sobre la planta de compostatge d’Ossó de Sió
250-00296/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 18905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la planta de 
compostatge d’Ossó de Sió, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Espai Natural Protegit dels Plans de Sió és un espai d’unes 3700 hectàrees de ca-

ràcter estèpic situat al peu dels altiplans segarrencs que s’estén entre les comarques de 
la Segarra, l’Urgell i la Noguera. La major part d’aquest espai està ocupat per una bar-
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reja de terrenys de cultiu dispersos enmig de zones boscoses i de matoll. La protecció 
d’aquest espai, integrat dins les Zones d’Especial Protecció de les Aus (ZEPA) de les 
Terres de Lleida, es troba emparada per la legislació europea, en estar inclòs a la Xarxa 
Natura 2000 i catalana, en estar inclosos al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) a ni-
vell català.

Els plans de Conill és un espai integrat dins l’ENP dels Plans de Sió, emplaçat entre 
els termes municipals d’Ossó de Sió i Tàrrega. Un estudi científic, elaborat l’any 2003 
per un equip de biòlegs i ambientòlegs per encàrrec de l’Ajuntament de Tàrrega, va des-
tacar que els hàbitats d’interès comunitari de la zona són els més ben conservats del ter-
me i, alhora, va advertir sobre la seva extrema fragilitat, molt especialment a l’espai de 
la bassa, on hi habiten espècies d’amfibis de prioritat màxima i gran nombre d’espèci-
es d’aus i mamífers altament protegides per la Directiva Europea d’Hàbitats i Espècies 
protegides. En aquest sentit, es defensava la urgència de garantir-ne l’equilibri ecològic, 
així com la qualitat de les aigües pluvials que hi arriben.

A poca distància de la bassa s’hi troba el despoblat de Conill, nucli abandonat als 
anys 70 del segle passat, de gran interès paisatgístic, etnogràfic i arquitectònic, sobre el 
qual se centra una inquietud en el veïnat per a ser recuperat i posat en valor. L’any 2010, 
quan la Conselleria de Medi Ambient hi va anunciar la instal·lació de la seu del Centre 
d’Interpretació de les Zones Estepàries de la Plana de Lleida.

No obstant, del «Pla especial de protecció del medi natural i del paisatge dels Es-
pais Naturals Protegits (EPN) de la plana de Lleida i el pla de gestió d’aquests espais» 
(publicat al DOGC de 7 de juny 2010 i no modificat), preveu que «La zona de foment 
d’equipaments d’ús públic (clau 5) integra a efectes d’aquest Pla especial, tres emplaça-
ments singulars existents dins l’àmbit del Pla i que corresponen a nuclis urbans aban-
donats: el poble de la Figuera al terme municipal d’Algerri, el poble de Conill al terme 
municipal de Tàrrega i l’antic campament o poblat de FECSA al terme municipal de 
Torres de Segre».

Malgrat tot això, a dia d’avui es troba en fase de tramitació un projecte, promogut 
per l’empresari agro-industrial Josep Maria Pijuan Vall, que pretén obtenir una llicència 
de construcció d’una instal·lació de tractament biològic de residus d’alta degradabilitat, 
emplaçada a les parcel·les 250, 251 i 252 del polígon 2 d’Ossó de Sió, amb afectació de 
ple a la zona que hem descrit. A dia d’avui, a la zona en qüestió ja s’hi està acumulant 
maquinària i materials de construcció, tot i que no hi ha concedida la llicència per-
tinent.

El projecte en qüestió, a banda d’haver-se endegat a esquenes de la població imme-
diatament afectada i la societat civil en general, té un seguit de defectes que el fan del 
tot advers: 

– Manca de participació dels agents socials: la Convenció d’Aarhus sobre l’accés a 
la informació, la participació del públic en la presa de decisions i l’accés a la justícia en 
afers ambientals, el Conveni Europeu del Paisatge i la Llei del Paisatge de Catalunya 
contempla com a drets ambientals i drets humans que el desenvolupament sostenible 
sols es pot assolir mitjançant la participació de tots els agents socials, participació que 
ha d’anar molt més enllà de la simple presentació d’al·legacions.

– Afectació del paisatge i el medi ambient: el Catàleg de Paisatge de les Terres de 
Lleida (estudi oficial elaborat i publicat per l’Observatori del Paisatge, de la Generali-
tat de Catalunya, l’any 2010) consagra el paisatge i el medi ambient com dos dels actius 
més potents que actualment disposen les Terres de Lleida en termes de desenvolupa-
ment econòmic, expressant la necessitat de valoritzar el Paisatge d’aquests terres i de 
millorar-ne la seva qualitat general d’acord amb els agents de la zona; com a elements 
generadors de riquesa, a través del sector turístic i de la producció agrària i ramadera 
de qualitat, aquests territoris comencen a activar-se gràcies a la popularització dels va-
lors de l’entorn natural i del patrimoni històric i cultural del territori. La planta que es 
proposa construir representa un cas paradigmàtic d’agressió incompatible amb aquests 
valors.

– Desenvolupament insostenible: la instal·lació projectada potencia l’avenç cap al 
precipici d’un model industrial de producció agro-ramadera extensiu, absolutament in-
sostenible i condemnat al col·lapse. Frenar aquesta instal·lació també suposa defensar la 
presa de consciència perquè els professionals agricultors i ramaders de la comarca sà-
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piguen compatibilitzar llur activitat amb la protecció del medi ambient i perquè, amb el 
temps, els ajuntaments i les altres administracions implicades acabin acceptant un mo-
del agroalimentari més eficient i amb menys impactes, tal com demanda, cada vegada 
amb més força, la societat. Les terres de la plana de Lleida, pateixen ja a hores d’ara una 
excessiva concentració d’explotacions ramaderes, especialment de porcí, que provoquen 
l’assecament de fonts i torrents per l’alt consum d’aigua, la contaminació de les aigües 
subterrànies i de rius, l’excés de trànsit de vehicles pesats per carreteres secundàries; 
a més, la forta medicació del bestiar no ha evitat la difusió de malalties i en canvi ha 
disminuït la qualitat de la carn (perjudicant el seu prestigi) i la intromissió industrial al 
camp, a través del monopoli de potents grups agro-ramaders (un dels quals, precisa-
ment, és el promotor de la instal·lació objecte de les presents al·legacions), en un procés 
que avença cap a la desaparició de les activitats pageses tradicionals i la utilització quasi 
exclusiva del camp per activitats alienes a la pagesia.

– Afectació de la qualitat de vida dels pobles del voltant: la instal·lació suposaria una 
afectació agressiva a la qualitat mediambiental, paisatgística i odorífera de Conill i la 
resta dels pobles veïns, especialment de Santa Maria de Montmagastrell, Riudovelles, 
La Figuerosa, Claravalls i Altet, els quals, a poc a poc, estan recuperant i rejovenint la 
població a partir dels potencials econòmics i sostenibles de la nova agricultura i rama-
deria i el turisme rural, esforços emprenedors que es veurien aturats per sempre més.

– Il·legalitat de l’actuació d’acord amb la legislació europea: l’edificació d’aquesta 
planta a la zona implicaria que els projectes de sostenibilitat i desenvolupament definits 
per la Xarxa Natura 2000, el PEIN o les zones ZEPA quedarien igualment anorreats i 
mancats d’aplicabilitat: el projecte incompleix absolutament les normatives comunitàri-
es i, de manera especial i flagrant, la Directiva Hàbitats (Directiva 92/43/CEE del Con-
sell de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i 
flora silvestres) que regula la Xarxa Natura2000. En aquest sentit, una recent sentència 
del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (15 de maig de 2014) va aclarir que l’únic 
argument vàlid per a construir en aquestes àrees protegides instal·lacions agressives 
com la que aquí es projecte, és que es donin «raons imperioses d’interès públic» i sem-
pre i quan no hi hagi soluciones alternatives, factors que, ni un ni l’altre, es donen aquí.

A banda de tot això, cal fer esment a la mobilització ciutadana organitzada en oposi-
ció a la planta en qüestió, plasmada a través de diverses al·legacions presentades en con-
tra (per part de col·lectius veïnals, socials, culturals i ecològics) i una marxa de protesta 
que va reunir més d’un centenar de persones al lloc el passat 12 d’octubre.

Finalment, el Parlament de Catalunya va aprovar durant el 2015 el punt 2 i el punt 3 
d’aquesta mateixa proposta de resolució que es presenta (tram. 250-01331/10), resolució 
que el Govern de la Generalitat ha incomplert.

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

Proposta de resolució
1. La revisió immediata de l’avaluació i autorització ambiental de construcció i fun-

cionament d’una instal·lació de tractament biològic de residus d’alta degradabilitat, em-
plaçada a les parcel·les 250, 251 i 252 del polígon 2 d’Ossó de Sió l, que s’hagi de seguir 
davant la D.G. de Qualitat, i en els informes que hagi d’emetre l’Agència de Residus de 
Catalunya tenint en compte els condicionants i les limitacions que resulten de la inclu-
sió dels terrenys on es vol ubicar la planta en al la Xarxa Natura 2000, el PEIN o les 
zones ZEPA i es valori la procedència de no autoritzar aquesta instal·lació per incom-
plir les normatives comunitàries i, de manera especial, la Directiva Hàbitats (Directiva 
92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats na-
turals i de la fauna i flora silvestres) que regula la Xarxa Natura2000.

2. Informar a l’Ajuntament d’Ossó de Sió sobre els perjudicis d’atorgar la llicència 
del projecte de construcció d’una instal·lació de tractament biològic de residus d’alta 
degradabilitat, a l’espai indicat i en cap altre localització situada dins els límits de la 
ZEPA Plans de Sió, i sobre la necessitat de comminar a la promotora a retirar tot allò 
acumulat que no es va retirar malgrat aquest va ser un punt aprovat en la resolució 250-
01331/10 en la passada legislatura i restaurar la situació original de l’espai.

3. Recuperar el finançament públic de reactivació del «Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge dels Espais Naturals Protegits (EPN) de la plana de Lleida 
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i el pla de gestió d’aquests espais» i destinar a usos públics i posi en valor el poble de 
Conill i el seu entorn (al terme municipal de Tàrrega) d’acord amb les previsions fetes.

Palau del Parlament, 15 de març de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

Proposta de resolució sobre la defensa del municipi de Medinyà
250-00297/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 19054 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Joan Ramon Casals i Mata, diputat, Marc Sanglas 

i Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la creació del municipi de Medinyà, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Parlament de Catalunya, mitjançant la llei 8/2015, va crear el municipi de Medi-

nyà. Aquesta llei va ser aprovada per una àmplia majoria i ha estat recorreguda al Tri-
bunal Constitucional pel govern de l’estat Espanyol, un fet paradoxal donat que l’Estat li 
ha assignat un número d’identificació fiscal i l’ha autoritzat a tenir jutge de pau. A més, 
aquest recurs comporta una intromissió en les competències del Parlament i la Genera-
litat de Catalunya, però sobretot posa en perill la voluntat de la gent de Medinyà d’esde-
venir un municipi.

El Parlament de Catalunya, en funció de les seves competències, va aprovar la crea-
ció del municipi de Medinyà, atenent a raons històriques i a la voluntat tant dels seus 
habitants com del municipi del qual s’ha segregat, Sant Julià de Ramis.

Cal recordar que Medinyà fou municipi fins l’any 1972, quan per un decret signat 
pel dictador Francisco Franco, (Decret 2049/1972), es va aprovar la incorporació del 
municipi de Medinyà al limítrof de Sant Julià de Ramis. Es va fer a instàncies dels dos 
consistoris dels municipis afectats, consistoris escollits per la pròpia dictadura. Tanma-
teix la població va mantenir, des d’un primer moment, la voluntat que Medinyà recupe-
rés el seu caràcter de municipi.

L’any 2011, per unanimitat el Ple de Sant Julià de Ramis, va aprovar que la corpora-
ció municipal emprengués totes les accions legals i polítiques al seu abast, per a avançar 
cap a la restitució de la condició de municipi a Medinyà, i s’iniciessin gestions amb tots 
els grups parlamentaris del Parlament per a aconseguir llur recolzament en els tràmits 
per a aconseguir la independència de Medinyà. Fet que va culminar l’any 2015.

A més a més, la creació del municipi es va fer tenint en compte la capacitat de pres-
tar els serveis municipals que els seus habitants necessiten, acreditat per estudis econò-
mics sobre la viabilitat dels dos nuclis en cas de segregació del poble de Medinyà, i pel 
fet que ja disposa de tots els serveis bàsics obligatoris.

La viabilitat del nou municipi, ja és un fet, i es demostra amb les activitats que es fan 
des de la Comissió Gestora, que des del gener d’aquest any està constituïda i fa les fun-
cions d’ajuntament, gestionant el 25% del pressupost de Sant Julià de Ramis que aquest 
2016 puja a 2.600.000 euros.

També cal esmentar que el ple de Sant Julià de Ramis, convocat de forma extraor-
dinària, després de la presentació del recurs per part de l’estat espanyol, va aprovar per 
unanimitat, rebutjar completament la decisió de l’executiu espanyol, i van expressar la 
seva voluntat de continuar treballant perquè Medinyà pugui ser el més aviat possible, 
un municipi independent. El ple de Sant Julià de Ramis, ha demanat el suport del presi-
dent de la Generalitat de Catalunya, del Govern i del Parlament català per poder seguir 
portant a terme tots els passos necessaris perquè la comissió gestora de Medinyà vagi 
creant les estructures necessàries per poder ser municipi i acomplir la voluntat popular.
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D’altra banda, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge ja ha inscrit Medinyà, al Registre del Sector Públic Local de Catalunya. També ha 
presentat un requeriment previ amb sol·licitud d’anul·lació de la resolució del Ministeri 
d’Hisenda i Administracions Públiques que denega la inscripció del municipi de Medi-
nyà al Registre d’Ens Locals de l’Estat. Ho ha fet al·legant que la sol·licitud d’inscripció 
s’havia tramitat correctament i en el termini establert, d’acord amb el procediment fixat 
al Reial decret 382/1986, de 10 de febrer, que regula aquest registre. També posava de 
manifest que la sol·licitud acreditava tots i cadascun dels requisits exigits per a la ins-
cripció, i que en cap cas correspon a l’òrgan responsable del Registre d’Ens Locals eme-
tre una valoració sobre la legalitat o no de la llei del Parlament de Catalunya per la qual 
es crea el municipi.

La llei de la creació del municipi independent de Medinyà, va reparar una decisió 
antidemocràtica, i es va fer en funció de la voluntat de la majoria de la població.

Ara una decisió del govern de l’Estat espanyol, pressa sense tenir en compte la vo-
luntat de la ciutadania de Medinyà, i l’expressada també pel Parlament de Catalunya, 
pot fer recordar la forma d’actuar, de quan el municipi va ser dissolt, també en contra de 
la voluntat de la gent.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
– Manifesta el rebuig al recurs interposat pel Govern de l’estat Espanyol davant del 

Tribunal Constitucional, de la llei 8/2015 d’aquest Parlament de creació del municipi de 
Medinyà i demanar que reconsiderin aquest acord, atès que la creació de municipis és 
una competència de la Generalitat de Catalunya i el seu Parlament.

– Expressa, una vegada més, el rebuig d’aquest parlament a les constants intromissi-
ons i vulneracions de les competències d’aquest Parlament i del govern de la Generali-
tat, i en concret a aquelles que fan referència a les administracions locals.

– Dona suport al Govern de la Generalitat de Catalunya, en el seva defensa davant 
del Tribunal Constitucional, per tal de mantenir Medinyà com a municipi tal i com han 
expressat els seus ciutadans.

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
– Utilitzar totes les eines legals i polítiques per defensar la declaració del municipi 

de Medinyà. Mantenir tots els actes jurídics que fan i permeten que Medinyà sigui con-
siderat un municipi amb totes les seves capacitats.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Joan Ramon Casals i Mata, Marc Sanglas i Alcanta-
rilla, diputats GP JS

Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de formol als centres 
sanitaris dependents de la Generalitat
250-00298/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la limitació de l’ús de 
formol a tots el centres sanitaris dependents de la Generalitat de Catalunya, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El formaldehido es un gas volátil a temperatura ambiente, soluble en agua y otros 

disolventes, que en el ámbito de la Anatomía Patológica se ha empleado como fijador 
tisular, debido a que su precio es barato y a que conserva correctamente y durante muc-
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ho tiempo las muestras biológicas, preservando adecuadamente la morfología celular y 
tisular.

El 6 de junio de 2014 se publicó el Reglamento UE 605/2014 en el que, siguiendo 
las recomendaciones de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer (IARC), 
se reclasifica el formaldehido como sustancia carcinógena pasando del grupo 2 (se sos-
pecha que puede provocar cáncer) al grupo 1B con la indicación de peligro H350 (pue-
de provocar cáncer). Además, también se considera agente mutágeno de categoría 2 con 
peligro H341 (se sospecha que puede provocar defectos genéticos).

Posteriormente el Reglamento UE 2015/491 retrasó la entrada en vigor de las nue-
vas clasificaciones armonizadas, entre otras las del formaldehído, al 1 de enero de 2016. 
Desde esta fecha es de aplicación lo establecido en el RD 665/1997 y sus modificacio-
nes posteriores sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

En la actualidad existen diferentes fijadores alternativos que poseen la gran venta-
ja de ser productos menos tóxicos y, además, aunque su coste inicial sea superior al del 
formaldehído, si se tiene en cuenta el coste global incluyendo la gestión de residuos, y 
las infraestructuras y medidas de protección que exige el uso de formol, el gasto final 
inclina la balanza a favor de estos nuevos fijadores.

Estos fijadores alternativos llevan tiempo siendo utilizados en algunos servicios de 
Anatomía Patológica y se conoce su capacidad para preservar las muestras tanto des-
de un punto de vista macroscópico como microscópico, salvo para la valoración de una 
serie de marcadores moleculares que se han de estudiar para clasificar adecuadamente 
las patologías tumorales.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Sustituir de manera progresiva la fijación formólica por fijadores alternativos, 

manteniendo el uso del formaldehído para biopsias y piezas quirúrgicas con patología 
tumoral, mientras no se disponga de nuevos estándares internacionalmente reconoci-
dos.

2. Revisar los circuitos de biopsias en todas las instituciones sanitarias dependien-
tes de la Generalitat de Catalunya, por parte de un grupo multidisciplinar liderado por 
Anatomía Patológica, para detectar posibles deficiencias de protección y para analizar 
rigurosamente las medidas aplicadas en cada centro por las unidades de Protección de 
Riesgos Laborales y servicios de Medicina Preventiva, teniendo en consideración la nu-
eva clasificación del formaldehido como agente cancerígeno.

3. Adaptar de forma urgente en todas las instituciones sanitarias dependientes de la 
Generalidad de Catalunya, especialmente en los servicios de Anatomía Patológica, las 
medidas de prevención de riesgos laborales tanto estructurales, como de los procedimi-
entos de manipulación almacenamiento y gestión de residuos, así como de las medidas 
individuales de protección para minimizar los riesgos del uso del formaldehido por par-
te de los trabajadores.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el desviament de la carretera B-500 entre 
Badalona i Mollet del Vallès
250-00299/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 19221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Meritxell Roigé i Pedrola, diputada del Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
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glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el desviament de la 
carretera B-500, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La carretera B-500 és una carretera de la xarxa local que discorre entre Badalona i 

Mollet del Vallès, que pel que fa a nivell de trànsit presenta dos trams diferenciats.
En el seu primer tram, entre Badalona i l’inici de la travessera de Sant Fost de Camp-

sentelles té una IMD de 4.492 vehicles/dia i un 8,81% de vehicles pesants. En el segon 
tram, des de l’inici de la travessera fins a l’enllaç amb la N-152a, a Mollet del Vallès, la 
IMD és de 10.310 vehicles/dia i un 6,12% de vehicles pesants.

El mes de març de 2015 el Departament de Territori va autoritzar a l’Ajuntament de 
Sant Fost de Campsentelles a instal·lar un semàfor amb pas de vianants i a activar amb 
polsador a la travessera (PK 11+0901) ja que, segons indicava l’Ajuntament, els vehicles 
circulen a velocitat superior als 50 km/h permesos.

Posteriorment, per poder valorar les característiques del trànsit en aquesta travessera 
al mes de maig de 2015 es van realitzar aforaments puntuals en tres punts quilomètrics, 
durant dos dies laborables, aquestes dades van destacar que en dos d’aquests afora-
ments - els no situats a la travessera - es superaven el 50 km/h.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Actualitzar el senyal d’inici de travessera, situat al PK 10+050,i incorporar en el 

mateix suport el senyal de limitació de velocitat (en aquest cas 50 km/h).
2. Al tram situat entre el PK 10+050 i el PK 11+050, tot i estar considerat com a tra-

vessera, per les seves característiques, pot portar als conductors a pensar que es troben 
en un tram interurbà. Es proposa: 

a) Reforçar la senyalització (limitació de velocitat, presència de vianants, etc.)
b) Estudiar la possibilitat de reduir l’amplada dels carrils de circulació (zebrat cen-

tral). Analitzant en detall els girs a l’esquerra actualment permesos.
c) Estudiar la possibilitat d’eliminar el tram d’avançament.
3. Al tram situat entre el PK 11+050 i el final de la travessera, existeixen tot un se-

guit de passos de vianants. Es proposa: 
a) Reforçar la senyalització (limitació de velocitat, presència de vianants, etc.) Plan-

tejant, si s’escau, una reducció de la limitació de velocitat en algun tram concret.
b) Estudiar la possibilitat d’autoritzar un grup semafòric si es detecta algun punt es-

pecialment conflictiu.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Meritxell Roigé i Pedrola, diputada, GP JS 

Proposta de resolució sobre l’Escola Virolai de Cornellà de Llobregat
250-00300/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 19254 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Josep Maria Forné i Febrer, diputat, del Grup Par-

lamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent sobre l’escola Virolai 
de Cornellà de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment.

Exposició de motius
L’escola d’educació especial Virolai de Cornellà de Llobregat és una escola de titu-

laritat municipal que dóna cobertura educativa a 65 alumnes discapacitats o pluridisca-
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pacitats de Cornellà de Llobregat, Sant Joan Despí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobre-
gat, Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern.

Aquest centre de titularitat municipal es troba finançat parcialment pel Departa-
ment d’Ensenyament d’acord amb un conveni. Els criteris en l’assignació de les des-
peses dels centres de titularitat pública es basen en dos conceptes: les de personal –es 
calculen aplicant els criteris de plantilla, les retribucions i les condicions de treball dels 
centres dependents del Departament d’Ensenyament– i les de funcionament –per cada 
grup s’aplica un import anàleg al que s’aplica als centres propis de la Generalitat de Ca-
talunya.

L’aplicació de la normativa vigent, que implica l’ampliació de l’edat dels 18 als 21 
anys, per part del Govern de la Generalitat, dels alumnes en els centres d’educació espe-
cial, per tal d’oferir la possibilitat de continuar escolaritzats els joves discapacitats físics 
i/o intel·lectuals, ha suposat que a l’escola Virolai s’hagi incrementat el número d’alum-
nes sense haver ampliat i condicionat els espais per assumir aquest increment d’alumnes 
per manca de recursos econòmics. Aquesta situació dificulta molt que els alumnes de 
l’Escola Virolai tinguin les condicions per poder atendre les seves necessitats.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució per a garantir la qualitat educativa i el servei d’atenció 
dels alumnes de l’escola d’educació especial Virolai de Cornellà de Llobregat
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear un grup de treball entre representants de la Conselleria d’Ensenyament, 

membres de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i la comunitat educativa de l’escola 
municipal d’educació especial Virolai, amb l’objectiu de garantir la qualitat educativa i 
el servei d’atenció als alumnes, i que tracti principalment els següent aspectes: 

a) La titularitat i el model de relació entre l’escola, l’administració municipal i la Ge-
neralitat.

b) Les necessitats materials i de recursos humans de l’escola Virolai per tal de poder 
donar la resposta més òptima en l’atenció dels nois i noies de l’escola, com són les ràtios 
d’atenció i les inversions estructurals, així com tot allò necessari per a garantir l’atenció 
adequada als alumnes de l’escola.

2. Concretar un calendari per a la confecció de les conclusions del grup de treball, 
en les quals es determinaran els acords assolits i el calendari per dur-los a terme.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Josep Maria Forné i Febrer, diputat, GP JS 

Proposta de resolució sobre el peix blau al Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre i el pagament de vedes
250-00301/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC

Reg. 19255 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Francisco 

Javier Domínguez Serrano, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans; Eva Granados 
Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Carles Castillo Rosique, diputat 
del Grup Parlamentari Socialista; Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamen-
tari de Catalunya Sí que es Pot; Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya, Alejandro Fernández Álvarez, diputat del 
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
el peix blau al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre i el pagament de vedes a tot Cata-
lunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pes-
ca i Alimentació, amb el text següent: 



BOPC 104
14 d’abril de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 64

Exposició de motius
El peix blau de la costa tarragonina és reconegut per la seva qualitat i pels seus efec-

tes saludables, sobretot per a la prevenció de malalties cardíaques. Reconegut als mer-
cats nacionals i internacionals, el peix blau del Camp de Tarragona, i algunes espècies 
en concret, com la sardina i el seitó, han esdevingut per les seves característiques espe-
cials una ensenya de territori.

Actualment, però, la pesca del peix blau ha decaigut notablement a tota la zona que 
coincideix força amb els límits de la província, entre la zona d’influència del Delta de 
l’Ebre i el Baix Penedès, tot i que també s’observa la mateixa tendència a la resta de 
costa catalana i al Golf de Lleó. D’uns anys ençà, en el nombre de captures ha minvat 
ostensiblement i les flotes pesqueres de l’art tradicional de l’encerclament s’han reduït 
de manera progressiva i constant, fins al punt que si no es troben les solucions adequa-
des la mateixa flota d’aquest art de pesca podria desaparèixer.

El Govern de la Generalitat ha de col·laborar en la recerca de solucions a aquest 
problema i posar en valor el peix blau com el producte marí que més es diferencia en 
positiu d’altres zones pesqueres. En uns moments com els actuals, quan el productes 
alimentaris de qualitat i de proximitat són més reconeguts per la seva capacitat de gene-
rar imatge de territori, les comarques tarragonines no poden permetre que un element 
distintiu del nivell del peix blau romangui en una crisi permanent i quasi bé irresoluble.

Els diferents sectors afectats ja s’han adreçat en nombroses ocasions a les adminis-
tracions competents, locals i autonòmiques demanant, de manera especial que donin su-
port i ofereixin una sèrie de mesures per potenciar i ajudar al sector.

Per aquests motius, els grups sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
1. Instar el Govern a acordar amb el Govern d’Espanya, a través de la Direcció Ge-

neral de Pesca del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i la Se-
cretaria General de Pesca del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, la 
realització dels estudis complementaris als realitzats per l’estat francès al Golf de Lleó: 
Le projet EcoPelGol (Ecosystèmes Pélagiques du Golfe du Lion, 2012-2015)

a. Determinar les causes que provoquen les alteracions negatives a les poblacions de 
sardina i seitó, tant en biomassa total com en número d’individus i tallatge, com poden ser: 

– Variacions ambientals
– Disminució de nutrients per aportacions del riu Ebre
– Alteració de la composició del plàncton
– Sobreexplotació pesquera
– Presència de patògens
– Alteracions poblacionals de predadors
b. Determinar, en base als resultats dels estudis científics, propis i aliens, quines 

eines i mesures és convenient implementar per tal revertir la situació i fer sostenible 
l’art de pesca d’encerclament tradicional 

2. Instar el Govern al compliment estricte de la normativa legal, en especial referent a: 
a. Mides de les arts.
b. Potències lumíniques.
c. Desplaçaments entre ports.
d. Descàrrega única.
e. Respectar la mida de les espècies.
3. Instar el Govern que articuli, els mecanismes corresponents, per a fer efectives les 

ajudes econòmiques i socials necessàries per als mariners, donada l’emergència social 
en la qual es troba el sector.

4. Instar el Govern a negociar conjuntament amb el Govern de l’Estat, en el marc 
dels Fons Europeu Marítim i Pesquer 2014-2020, els ajuts necessaris que fins ara només 
han rebut els armadors, per a pagar els mariners forçosament aturats durant els períodes 
de veda per a que no hagin d’utilitzar l’atur al mateix temps que s’implementen fórmu-
les de diversificació de l’activitat o formació durant aquests períodes.

Palau del Parlament, 31 de març de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP 
C’s. Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP SOC. Joan 
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Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP. Josep Enric Mi-
llo i Rocher, portaveu; Alejandro Fernández Álvarez, diputat, GP PPC

Proposta de resolució sobre els criteris aplicats en el procés de 
preinscripció escolar
250-00302/11

PRESENTACIÓ: ANNA SIMÓ I CASTELLÓ, DEL GP JS, SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP 

C’S, ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC, JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP 

CSP, MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC, PILAR CASTILLEJO MEDINA, DEL GP 

CUP-CC

Reg. 19312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parlamen-

tari de Junts pel Sí, Sonia Sierra Infante, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, Esther Niubó Cidoncha, portaveu a la Comissió d’En-
senyament del Grup Parlamentari Socialista, Jéssica Albiach Satorres, portaveu a la Co-
missió d’Ensenyament del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, María José 
García Cuevas, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, Pilar Castillejo Medina, portaveu a la Comissió d’Ensenyament 
del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre els criteris aplicats en el procés de preinscripció escolar, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El col·lectiu de famílies amb fills únics ens ha fet arribar la seva preocupació en rela-

ció als criteris aplicats en el barem d’admissions en el procés de preinscripció.
El decret que regula el procediment d’admissió d’alumnes als centres sostinguts 

amb fons públics, el 75/2007, de 27 de març, indica en el seu article 10.1 que: «Quan un 
centre públic estigui adscrit a un altre centre públic, ambdós centres es consideren un 
centre únic pel que fa a l’aplicació del criteri d’admissió d’existència de germans matri-
culats al centre».

Entenem que el sentit d’aquest article té el seu origen en la promoció del model de 
Institut-Escola, que es va voler engegar en l’època del decret, i, per això es recolzava la 
continuïtat d’alumnes i famílies dins del projecte educatiu representat per una escola 
determinada i l’institut al que s’adscrivís, prevalent en el barem a les famílies amb fills 
en aquests dos centres.

Així, i segons l’article, tindrien prioritat d’accés al centre d’ensenyament secunda-
ri aquells alumnes que tinguessin germans, no solament en aquest centre, sinó també a 
l’escola de primària adscrita, considerant tots dos centres com un únic.

No obstant això, la realitat d’avui és que generalment són vàries les escoles adscrites 
al mateix institut, o fins i tot en el cas de districte únic, són vàries les escoles que s’ads-
criuen a diversos instituts. La qual cosa entenem que distorsiona l’objectiu del decret, 
perjudicant a les famílies amb un únic fill, doncs seran moltes les famílies, procedents 
de diverses escoles, no d’una sola, les que podran accedir prioritàriament a l’institut 
triat. De la mateixa forma, en el cas de districte únic, des d’una mateixa escola es po-
dria accedir amb prioritat a diversos instituts. En tots dos casos s’estarien limitant les 
possibilitats reals d’accés del fill únic a aquest institut.

Entenem que la Generalitat ha corregit aquesta distorsió en les normes de preins-
cripció per al curs 2016/17, Resolució ENS/505/2016, de 25 de febrer, que al punt 5.2, 
estableix que: 

«5.2 Criteris generals.
»a) Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi 

treballen.
[...]



BOPC 104
14 d’abril de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 66

»Només a efectes d’aplicació d’aquest criteri, té la consideració de centre únic 
d’acord amb l’article 10.1 del Decret 75/2007, una escola pública d’infantil i primària i 
l’institut a què està adscrita quan l’escola només està adscrita a aquell institut.»

De manera que de cara a la preinscripció del curs 2016/17 s’estableix el model d’ads-
cripció «una escola - un institut», donant prioritat en l’admissió per tenir germans esco-
laritzats bé en l’institut, o bé a l’escola adscrita.

D’aquesta manera se solucionaria la posició desfavorable en la qual, les famílies 
amb fill únic, entenen que les deixava l’aplicació del decret en la situació actual de múl-
tiples adscripcions.

No obstant això, els preocupa que la solució aplicada és conjuntural per a la preins-
cripció d’aquest any, per la qual cosa l’any que ve podrien tornar a trobar-se en la situa-
ció d’anys anteriors.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a tenir en compte en la 

modificació del Decret 75/2007, de 27 de març, la modificació de l’article 10.1, per acla-
rir que a l’efecte d’aplicar els criteris de prioritat en l’accés a un centre públic d’educació 
secundària es considerarà centre únic una única escola pública d’infantil i primària i 
l’institut al que estigui adscrita, quan l’escola solament estigui adscrita a aquell institut.

Palau del Parlament, 29 de març de 2016
Anna Simó i Castelló, GP JS; Sonia Sierra Infante, GP C’s; Esther Niubó Cidoncha, GP 
SOC; Jéssica Albiach Satorres, GP CSP; María José García Cuevas, GP PPC; Pilar Cas-
tillejo Medina, GP CUP-CC; portaveus

Proposta de resolució sobre els serveis residencials del Baix Llobregat
250-00303/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19339 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los servicios 
residenciales del Baix Llobregat, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers So-
cials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según informes del Consell Consultiu de la Gent Gran en el Baix Llobregat se han 

detectado problemas en la oferta de plazas públicas. La oferta es insuficiente para la de-
manda y la lista de espera media para acceder a una plaza de titularidad pública es de 
2 años y medio. Por otro lado, es evidente la escasez de pisos tutelados en el Baix Llo-
bregat.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Ampliar y adaptar la cartera de servicios existentes en el Baix Llobregat para per-

sonas mayores, con dependencia o riesgo social, centros de día, centros residenciales y 
viviendas tuteladas, a las necesidades existentes en dicha comarca.

2. Reducir las listas de espera de residencias ampliando la oferta de plazas públicas 
en dicha comarca.

3. Publicitar mediante un registro de manera pública las plazas públicas de la co-
marca y las listas de espera en dicha comarca.

4. Adoptar como criterio para el acceso a plazas de titularidad pública la situación 
económica personal y situación socio-familiar, se tenga o no reconocida la dependen-
cia.
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5. Impulsar la construcción en el Baix Llobregat de viviendas tuteladas o servicios 
para gente mayor, como alternativa a los centros residenciales más asistenciales.

Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Preses
250-00304/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 19368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenta la Proposta de resolució sobre la construcció de la variant de les Pre-
ses, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les comarques gironines pateixen encara un important dèficit de infraestructures 

per tal de millorar la vertebració del nostre territori. Infraestructures totes elles com-
petència de la Generalitat de Catalunya i per tant tenen la responsabilitat i el deure de 
executar-les.

Una de les infraestructures importants per les comarques de Girona que està pen-
dent des de fa temps, malgrat ha estat promesa per els diferents governs catalans en els 
últims anys és la variant de les Preses.

Les últimes notícies que tenim sobre aquest tema és una declaració del conseller de 
Territori i Sostenibilitat de fa uns mesos en el que, segons va explicar, s’havia arribat a 
un consens pel que fa al traçat. Aquesta és una bona notícia però no ha anat a més enllà 
i a dia d’avui la construcció d’aquesta variant segueix encallada i sense previsió que per 
part del govern de la Generalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a agilitzar la redacció 

dels informes i projectes necessaris sobre la construcció de la variant de les Preses per 
tal que durant l’any 2016 puguin iniciar-se les obres de construcció d’aquesta variant.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la 
variant d’Olot
250-00305/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 19369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenta la Proposta de resolució sobre l’inici de les obres de construcció de la 
variant d’Olot, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el 
text següent: 
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Exposició de motius
Les Infraestructures són claus pel progrés de les comarques de Girona i per a la seva 

economia. El desenvolupament econòmic i social d’aquestes comarques depèn doncs, 
en bona part, de crear les condicions de competitivitat apropiades per generar noves 
activitats econòmiques i incrementar la productivitat de les empreses, i això requereix, 
sens dubte, disposar d’unes bones infraestructures arreu del territori.

Una de les infraestructures més importants per les comarques de Girona i que està 
pendent des de fa temps, malgrat ha estat promesa per els diferents governs catalans 
en els últims anys és la variant d’Olot. Un projecte que, segons s’ha anunciat, està fet i 
aprovat.

Les últimes notícies que tenim sobre aquest projecte és la presentació per part del 
conseller de Territori i Sostenibilitat, fa ja uns mesos, del projecte definitiu de la ma-
teixa.

Un projecte però que, segons ha traslladat el Govern de la Generalitat, no es té in-
tenció de fer a curt termini cosa que lamentem profundament i més quant aquesta és 
una obra pendent des de fa anys i que urgeix dur-la a terme de manera immediata.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar de manera im-

mediata les obres de construcció de la variant d’Olot.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la carretera 
C-66 entre Banyoles i Besalú
250-00306/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 19370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenta la Proposta de resolució sobre les obres de desdoblament de la C-66 en 
el tram Banyoles-Besalú, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Les Infraestructures són claus pel progrés de les comarques de Girona i per a la seva 

economia. El desenvolupament econòmic i social d’aquestes comarques depèn doncs, 
en bona part, de crear les condicions de competitivitat apropiades per generar noves 
activitats econòmiques i incrementar la productivitat de les empreses, i això requereix, 
sens dubte, disposar d’unes bones infraestructures arreu del territori.

En aquest sentit actualment les comarques gironines pateixen encara un important 
dèficit de infraestructures per tal de millorar la vertebració del nostre territori. Infraes-
tructures totes elles competència de la Generalitat de Catalunya i per tant tenen la res-
ponsabilitat i el deure de executar-les.

Una de les infraestructures importants per les comarques de Girona que està pen-
dent des de fa temps, malgrat ha estat promesa per els diferents governs catalans en els 
últims anys és el desdoblament de la C-66 en el seu tram entre Banyoles i Besalú.

Des del PPC hem insistit i demanat reiteradament aquesta obra però el Govern de 
CDC i ERC, malgrat en campanya electoral es compromet a executar-la alhora de la ve-
ritat s’hi ha oposat.

La carretera C-66, des que s’acaba el tram desdoblat poc abans de la variant de Ba-
nyoles, al terme municipal de Cornellà del Terri, fins a la seva connexió amb l’autovia 
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A-26 a Besalú és una carretera d’un carril per sentit de circulació, que té un trànsit im-
portant, amb un flux de 13.150 vehicles cada dia.

Aquests tram de carretera està pendent de desdoblar des de fa anys i malgrat s’hi 
han fet actuacions puntuals d’arranjament i que el Departament de Territori i Sostenibi-
litat ha adjudicat aquest mes de gener la redacció del projecte de millora de la seguretat 
degut a que és un tram amb una alta sinistralitat.

Però l’actuació definitiva i necessària seria el seu desdoblament i aquesta actuació 
no es preveu fer a mig termini malgrat que l’any 2007 es van aprovar els estudis infor-
matius i l’any 2010 es va anunciar la finalització de l’avantprojecte i la immediata redac-
ció del projecte definitiu i l’execució de l’obra.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a desencallar de manera 

immediata les obres de desdoblament de la C-66 en el seu tram entre Banyoles-Besalú 
i preveure la partida necessària per a l’execució d’aquestes obres en els Pressupostos de 
la Generalitat de 2016.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposta de resolució sobre la priorització de les obres de construcció de 
l’edifici de l’Institut Escola Salvador Vilarrasa, de Besalú, el 2016
250-00307/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 19371 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
lament, presenta la Proposta de resolució sobre la priorització durant el 2016 de la cons-
trucció del nou edifici del IE Salvador Vilarrasa de Besalú, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Girona és la província catalana on hi ha més barracots a les escoles. Hi ha 310 mò-

duls repartits en 112 centres. El 25% de les escoles o instituts de les comarques giro-
nines tenen almenys un barracot i 19 centres estan completament en barracots.

En aquesta situació està per exemple l’Institut Escola Salvador Vilarrasa de Besalú 
que després de 6 anys segueix tenint ubicat part del centre en mòduls prefabricats fet 
que suposa una incomoditat constant tant pels estudiants com pels mestres.

El IE Salvador Vilarrasa fins l’any 2010 era el CEIP Salvador Vilarrasa i és a partir 
d’aquest any que s’amplia a Institut, fet que comporta que en aquest centre hi assisteixin 
des d’aquell moment alumnes des de P3 fins a 4t d’ESO, és a dir, de 3 a 16 anys i com a 
conseqüència que hi hagi hagut un increment d’alumnat i que hagi estat necessari instal-
lar mòduls prefabricats al pati del centre a falta de la construcció d’un edifici definitiu.

El nombre d’alumnes en aquest Institut Escola cada any creix i més tenint en compte 
que els alumnes, a més de Besalú, procedeixen dels municipis veïns de Maià de Mont-
cal, Beuda i Sant Ferriol, i a secundària també s’hi afegeixen els alumnes de Lliurona, 
cosa que fa que s’hagi d’anar ampliant el nombre de mòduls prefabricats a falta de la 
construcció de l’edifici definitiu.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar, durant el 

2016, la construcció del nou edifici del IE Salvador Vilarrasa de Besalú.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposta de resolució sobre el trasllat i l’ampliació de l’Escola Can Maiol, 
de Barcelona
250-00308/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 19372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre la escuela Can Maiol de Barcelona, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En 2015 la escuela Can Maiol (antiguo CEIP Perú) cumplió 75 años. Ubicada en la 

calle Sagunto 92-94 de Barcelona, desde la aprobación del plan urbanísticode Can Bat-
lló -  Magòria en 2006, estaba previsto su traslado a un nuevo edificio en el polígono 
industrial Can Batlló, en el barrio de la Bordeta.

Dicho traslado no se realizó por falta de presupuesto, a pesar de que existía una re-
serva de suelo para ello. Sin embargo, las condiciones de deterioro del edificio (patio, 
fachada, etc.) llevaron al ayuntamiento a invertir 600.000 euros en mejoras a lo largo 
del curso pasado.

La comunidad educativa, representada por la Comisssió de Veïns i Veïnes de la 
Bordeta, el Centre Social de Sants y la Plataforma Can Batlló És Pel Barri, así como 
los distintos grupos municipales del Distrito de Sants-Montjuïc y del Ayuntamiento de 
Barcelona, apoya el traslado y ampliación del centro. De hecho, esta plataforma propu-
so en junio 2015 una modificación del PGM de Can Batlló - Magòria que continúa in-
cluyendo el traslado y ampliación de la escuela Can Maiol, en concreto al bloque 9 del 
polígono, ocupando una de las antiguas naves industriales.

A pesar de la necesidad del traslado y ampliación de Can Maiol, por motivos de ca-
lidad educativa, así como de las propuestas y de la actitud colaboradora de la comuni-
dad educativa, la Administración no acaba de dar una respuesta satisfactoria.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Informar en qué situación se encuentra el traslado y ampliación de la escuela Can 

Maiol al polígono de Can Batlló y cuál es el calendario previsto de ejecución para el 
proyecto.

2. Realizar las actuaciones necesarias para que la escuela Can Maiol empiece el cur-
so 2017-18 en el nuevo edificio del polígono Can Batlló.

3. Incluir en los presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el año 2016 la do-
tación presupuestaria necesaria para dar cumplimiento al punto anterior.

Palacio del Parlamento, 4 de abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 
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Proposta de resolució sobre la paralització dels expedients sancionadors 
per qüestions lingüístiques
250-00309/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 19373 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre los expedientes sancionatorios por cuestiones lingüísticas, para que sea sustancia-
da ante la Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El respeto al Estado de Derecho implica el cumplimiento, no solo de las leyes, sino 

también de todas las sentencias judiciales (que son las que interpretan y aseguran la co-
herencia y compatibilidad de estas leyes). Implica garantizar la coherencia y ajuste de 
cualquier norma a la ley de rango superior, porque solo así se garantizan los derechos 
individuales reconocidos y amparados en nuestro ordenamiento jurídico.

El Código de Consumo fue aprobado en julio 2010 sin incorporar ni tener en cuenta 
la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía de Catalunya 
que ya se había conocido en junio del mismo año.

El Código de Consumo desarrolla, en materia lingüística, el artículo 34 del Estatuto 
de Autonomía, que fue sometido a interpretación por el Tribunal Constitucional para no 
ser declarado nulo.

La interpretación de este artículo la encontramos en el FJ 22 de la sentencia, que li-
teralmente dice: 

«[...] el artículo 34 extiende al ámbito de las relaciones interprivatos el derecho de 
opción lingüística que asiste a los ciudadanos frente al poder público [...]»

«[...] el deber de disponibilidad lingüística de las entidades privadas, empresas o es-
tablecimientos abiertos al público no puede significar la imposición a éstas, a su titular 
o a su personal de obligaciones individuales de uso de cualquiera de las dos lenguas 
oficiales de modo general, inmediato y directo en las relaciones privadas, toda vez que 
el derecho a ser atendido en cualquiera de dichas lenguas sólo puede ser exigible en las 
relaciones entre los poderes públicos y los ciudadanos.

»Interpretado en estos términos el artículo 34 EAC no es contrario a la constitución, 
y así se dispondrá en el fallo.»

Queda claro, pues, que ninguna ley puede exigir en Cataluña, según el Estatuto de 
Autonomía, el uso oral o escrito, de la lengua catalana a entidades privadas, empresas o 
establecimientos abiertos al público.

Las relaciones privadas en el ámbito del consumo quedan explícitamente exentas, al 
amparo de nuestra Constitución y nuestro Estatuto, de cualquier obligación de disponi-
bilidad lingüística.

Imponer obligaciones lingüísticas en las relaciones privadas sería, según se despren-
de del fundamento jurídico anterior, infracción constitucional.

Fueron estos los motivos que llevaron al Partido Popular, junto con el Defensor del 
Pueblo, a presentar recurso de inconstitucionalidad contra el Código de Consumo, que 
fue admitido a trámite en noviembre de 2010, y que está pendiente de resolución.

Porque es evidente que no se puede exigir a los ciudadanos el cumplimiento de nor-
mas contradictorias, y que el criterio del Estatuto de Autonomía de Catalunya, ha de 
prevalecer sobre las demás normas catalanas, en este caso el Código de Consumo.

En definitiva, no parece ajustado al del Estatuto de Autonomía de Catalunya impo-
ner multas a empresas y comerciantes, que no pierden su condición de ciudadanos por 
el hecho de desarrollar una actividad comercial en Cataluña, ni pierden, por tanto, su 
derecho a utilizar la lengua que libremente elijan.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la si-
guiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Paralizar los expedientes sancionatorios por cuestiones lingüísticas iniciados al 

amparo de la Ley 22/2010, del Código de Consumo de Cataluña, así como no iniciar 
nuevos expedientes, hasta conocer el pronunciamiento pendiente del Tribunal Constitu-
cional al respecto.

2. Paralizar los procedimientos de cobro y reclamación de las multas lingüísticas 
impuestas al amparo de la Ley 22/2010, del Código de Consumo de Cataluña, hasta co-
nocer el pronunciamiento pendiente del Tribunal Constitucional al respecto.

Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre el condicionament de l’Escola Mediterrània, 
de Barcelona
250-00310/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 19374 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlamento
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los ar-
tículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre el acondicionamiento de la escuela Mediterrània de Barcelona, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Después de estar seis años en barracones, en 2013 se inauguró, por fin, el CEIP Me-

diterrània, en el barrio de la Barceloneta de Barcelona.
El compromiso de su construcción se logró gracias a la Resolución 125/X aprobada 

en la Comisión de Educación del Parlamento de Cataluña, de junio de 2011.
Una vez inaugurado el nuevo CEIP se hizo patente el pésimo estado del mobiliario 

escolar, su grado de oxidación, su gran obsolescencia y su peligrosidad, debido a la ro-
tura y astillamiento de una buena parte del mismo, lo cual resulta especialmente preo-
cupante teniendo en cuenta que se trata de una escuela cuyos alumnos tienen entre 3 y 
12 años, algunos de ellos con necesidades educativas especiales.

Por ese motivo se aprobó, en este Parlamento, la Resolución 554/X en febrero de 
2014, para que ese mobiliario fuera cambiado o reparado, de forma que cumpliese las 
condiciones académicas y de seguridad necesarias. Dicha propuesta fue aprobada por 
unanimidad, con el compromiso de darle cumplimiento en el curso académico 2014-15. 
Sin embargo, mediado ya el curso 2015/16, más de dos años y medio más tarde, la reso-
lución no se ha cumplido.

Por otro lado y desde que se acabó la obra, el nuevo centro escolar ha evidencia-
do deficiencias de construcción graves, que pasan por múltiples grietas, tanto en suelo 
como en paredes, baldosas rotas y rajadas porque las grietas están cediendo, caída de 
losas del patio mientras los niños juegan, goteras, desagües rotos que han sido pegados 
con cinta aislante, escapes de agua que salen por los apliques de luz del techo del come-
dor, problemas con la calefacción, y un largo etcétera.

Por esta razón, el Grupo Municipal del Partido Popular Catalán en el Ayuntamiento 
de Barcelona presentó una Proposición en la Comisión de Cultura, Conocimiento, Cre-
atividad e Innovación, para que se procediese a la inmediata reparación de las deficien-
cias aparecidas en las instalaciones de la Escuela Mediterrània de la Barceloneta, reali-
zando el Consorcio de Educación de Barcelona la aportación económica necesaria para 
la ejecución de estas acciones, se elaborase un informe detallado del estado de mante-
nimiento y conservación de dicha escuela, así como la idoneidad de los materiales uti-
lizados en su construcción teniendo en cuenta su ubicación y usos. Esta proposición fue 
aprobada por unanimidad.
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El Govern, en respuesta a una pregunta escrita, especificó que el importe inicial pre-
visto para la construcción de la escuela era de 4.657.566,66 euros, el importe de licita-
ción del concurso fue de 4.372.809 euros y el coste final de 4.134.095 euros. La impor-
tante diferencia de costes, entre la previsión inicial y el coste final, de 523.471,60 euros, 
podría haber influido en una merma de la calidad de la construcción, que explicaría las 
deficiencias denunciadas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la si-
guiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Cumplir de forma inmediata y sin más dilación la Resolución 554/X aprobada 

por unanimidad en la Comisión de Educación y Universidades en la sesión 18 de 20 de 
febrero de 2014, sobre la adecuación a la normativa vigente del mobiliario de la Escola 
Mediterrània de Barcelona.

2. Garantizar que el Consorcio de Educación de Barcelona cumpla inmediatamente 
con la Proposición aprobada en noviembre de 2014 en el Ayuntamiento de Barcelona, 
relativa a la reparación de las deficiencias aparecidas en las instalaciones de la Escola 
Mediterrània de Barcelona, realizando la aportación económica necesaria y elaborando 
un informe detallado de su estado de mantenimiento y de la idoneidad de los materiales 
empleados en su construcción teniendo en cuenta su ubicación y usos.

3. Presentar, en un plazo no superior a tres meses, un informe explicativo de las di-
ferencias entre el primer presupuesto del coste de construcción de la Escola Mediterrà-
nia de Barcelona de 4.657.566,66 euros y su coste final de 4.134.095 euros, detallando 
estudios y materiales (cantidades y calidades) y mano de obra (número de horas y cua-
lificación de las mismas).

Palacio del Parlamento, 5 de abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre el manteniment de la línia de P3 a l’Escola 
Ciutat Jardí, de Lleida
250-00311/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 19375 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, María José García Cuevas, diputada, Marisa 

Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord 
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre el manteniment de la línea de P3 a l’Escola Ciutat Jardí de 
Lleida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’Escola Ciutat Jardí és una escola pública de Lleida de recent posada en funciona-

ment amb una oferta educativa de dues línies des de P3 fins a 6è de Primària. El centre 
té capacitat per a 450 alumnes.

L’Escola va iniciar la seva trajectòria al setembre de 2006, fa gairebé 10 anys, amb 
nens i nenes de 3 i 4 anys. Inicialment ho va fer en barracons i posteriorment a l’edifici 
de nova construcció on s’ubica. El Departament d’Educació va invertir 5.177.811,79 € 
en la creació d’aquesta escola. La superfície total construïda és de 2.517,96 metres qua-
drats. Es troba ubicada al barri de Ciutat Jardí, una zona residencial que es troba en 
procés d’expansió tant d’habitatges com de serveis i oci. A més, s’hi ubiquen l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova, l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Lleida), el Cen-
tre Penitenciari de Ponent, el Parc de Bombers, l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria 
Agrària de la Universitat de Lleida i part del Departament d’Agricultura, així com cen-
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tres comercials i d’oci de recent implantació. És per tant una zona que aplega més de 
5.000 treballadors i treballadores.

L’any 2006 es va crear en aquesta zona urbana perquè el barri no disposava de cap 
escola i pel tancament de dues escoles en zona rural (CEIP Ramon Berenguer IV i 
CEIP Malgovern).

Actualment l’Escola pertany a una zona d’àrea d’influència dels centres d’infantil i 
primària, que per al curs 2016/2017 comptarà amb més centres privats/concertats que 
públics, a causa de la fusió de les escoles Ginesta i Terres de Ponent del barri del Secà 
de Sant Pere de la ciutat.

La delegació territorial del Departament d’Ensenyament ha pres la decisió de tancar 
una línia de P3 per al curs 2016-2017 argumentant la baixada de la natalitat al barri i 
entenent el barri com a zona de residència.

Les famílies de l’escola s’han manifestat en contra d’aquesta decisió que titllen de 
desencertada i injustificada, i així ho han donat a conèixer a través d’un manifest de-
fensant el projecte educatiu del centre i el manteniment de la segona línia i demanant 
l’ampliació a una tercera; la recollida de signatures que lliuraran al departament d’En-
senyament i al Síndic de Greuges; així com manifestacions i actes ludicofestius al propi 
centre educatiu.

Les famílies de l’Escola Ciutat Jardí han presentat diferents arguments per defensar 
el manteniment de la línia de P3.

Primer, la seva ubicació: es troba situada en un barri en expansió amb molt poten-
cial de creixement. Mostra d’això en són el creixement d’habitatges a la zona, així com 
l’increment de serveis en els darrers anys. La zona inclou a més l’Hospital Universitari 
Arnau de Vilanova, l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida, la Facultat de Medicina, 
el Centre Penitenciari de Ponent, el Parc de bombers, l’ETSEA i part de la Delegació 
d’Agricultura. Tots aquests centres de treball engloben, en conjunt, uns 5.000 treballa-
dors al barri, entre els quals hi ha un nombre important de pares i mares de l’escola que 
l’escullen per proximitat al seu centre de treball. Això els facilita la conciliació de la 
vida laboral i familiar.

Segon, a més de cobrir les necessitats del barri, més del 80% de les famílies que han 
escollit l’Escola Ciutat Jardí no resideixen ni al barri ni a la zona d’influència. Hi ha fa-
mílies que, fins i tot, resideixen en altres municipis. L’elecció de centre educatiu s’ha 
fet segons diversos criteris d’acord amb el dret a la llibertat d’elecció de centre (LEC, 
art. 2.d i art. 4.1), un dret no limitat a la zona d’influència. Reduir l’oferta a 25 pla-
ces –15 de les quals serien ocupades per germans/es al curs 2016/2017– suposa limitar 
aquest dret a la resta de famílies de la zona, de la ciutat i d’altres municipis que estan in-
teressades en la orientació pedagògica del centre i volen una escola pública i de qualitat.

I tercer, discrepen de que l’únic argument del tancament és la baixada de natalitat a 
la zona d’influència, ja que segons les dades de població extretes del padró municipal, hi 
ha d’altres zones que perden més població de cara el proper curs.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat al manteniment de la lí-

nia de P3 a l’Escola Ciutat Jardí, atesa la necessitat de preservar la viabilitat del centre i 
mantenir els estàndards de qualitat educativa i la plantilla docent actual.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz; María José García Cuevas i Marisa Xandri Pujol, 
diputadas, GP PPC
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Proposta de resolució sobre el respecte a les tres llengües oficials a 
propòsit del manifest del Grup Koiné
250-00312/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19417 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el manifest del col·lectiu 
Koiné, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
El dijous 31 de maig, el Grup Koiné va presentar el «Manifest per un veritable pro-

cés de normalització lingüística a la Catalunya independent», signat per unes 280 per-
sones de l’àmbit de la filologia, la literatura i de la universitat. Aquest manifest parteix 
d’una visió de la història que no es correspon amb la realitat, com ara que al 1714, el 
Principat de Catalunya es va annexionar al Regne de Castella i obvia les dades que de-
mostren que des del s. XVI, el castellà també era una llengua emprada a Catalunya.

Més enllà de la seva manca de rigor pel que fa a la Història, el manifest parla dels 
catalans nascuts fora de Catalunya com «instrument involuntari de colonització lingüís-
tica», la qual cosa pot ser considerada especialment ofensiva. Aquesta afirmació cosi-
fica a persones que van decidir lliurement o empeses per les circumstàncies venir a la 
nostra terra a fer la seva vida i que han col·laborat activament a construir la Catalunya 
que coneixem avui. No podem permetre que es divideixi els catalans segons el seu lloc 
de naixement o de la seva llengua materna.

Catalunya, a més de una gran varietat de llengües parlades pels seus habitants, té 
tres llengües oficials: el català, l’aranès i l’espanyol, i totes tres han de ser reconegudes, 
protegides i potenciades de tal manera que els seus parlants puguin desenvolupar la 
seva vida quotidiana en qualsevol d’elles.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya declara la necessària defensa i respecte a les tres llen-

gües oficials de Catalunya i a les persones que les parlen.
2. El Parlament de Catalunya rebutja qualsevol estigmatització de les persones per 

raó de llengua o lloc de naixement.
3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a vetllar per la po-

tenciació del català i l’aranès com a llengües que necessiten d’especial protecció sense 
menyspreu de la llengua espanyola.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre els clústers industrials
250-00313/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19578 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els clústers industrials, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text 
següent: 
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Exposició de motius
Catalunya té un teixit empresarial format majoritàriament per autònoms i petites 

i mitjanes empreses. Les dades de l’observatori del departament d’empresa i coneixe-
ment, ens confirma que aquesta continua sent la realitat empresarial catalana en l’actu-
alitat.

Aquesta situació acaba suposant tota una sèrie de condicionants que sense cap mena 
de dubte dificulta la competitivitat d’una empresa i per tant, la seva internacionalització.

La grandària d’una empresa determina l’accés al crèdit, l’aprofitament de les econo-
mies d’escala, l’accés a R+D+i, l’accés a noves tecnologies o la formació dels treballa-
dors.

Una de les millor eines per superar les barreres de la petita mida d’una empresa són 
els clústers. Un clúster és una eina que permet impulsar accions per millorar la compe-
titivitat de les empreses que el formen, doncs generen sinèrgies en tots aquells aspectes 
on hi ha limitacions, i a més ho fan des de la transversalitat, es a dir, al final un clúster 
no només agrupa la producció sinó tot el conjunt d’agents de la cadena de valor d’un 
mateix sector.

La Generalitat ha de mobilitzar al sector privar com a promotor de la creació de 
clústers, involucrant activament al sector públic i les institucions acadèmiques en el dià-
leg i la definició. A més, l’administració autonòmica ha de tenir un paper facilitador, te-
nint com a objectiu la possibilitat de trencar barreres territorials en el foment d’aquests 
clústers.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Potenciar el programa Catalonia Clústers, redefinint els requisits per accedir-hi i 

possibilitant una convocatòria d’apertura continua (a data d’1 d’abril no hi ha convoca-
tòria oberta), potenciant d’aquesta les condicions que han de fer néixer clústers (Clusters 
Bottom up).

2. Reordenar el mapa de clústers de Catalunya, equilibrant la mida del mateixos i se-
guint de prop l’activitat i vigència dels mateixos.

3. Crear un programa de clúster complementari al programa Catalonia Clústers, que 
treballi en la col·laboració amb altres comunitats autònomes, el govern d’Espanya per 
la creació de Clústers de mida superior o en el desenvolupament de xarxes de clústers 
d’unes mateixes activitats.

4. Realitzar, per mitjà d’Acció, una proposta clara de model de governança homoge-
ni per tots els clústers, amb l’objectiu d’alinear internament la relació de tots els agents 
que els composen.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre els polígons industrials
250-00314/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19579 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els polígons industrials, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La industria ha de ser entesa des de un punt de vista ampli, i per tant, no només hem 

de comptabilitzar-la tot el conjunt de processos i activitats que la conformen per definir 



BOPC 104
14 d’abril de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 77 

novament el seu perímetre, sinó que hem d’actuar sobre els factors d’impuls que cons-
trueixen el seu ecosistema, es a dir, l’origen de la construcció del conjunt de la cadena 
de valor de l’activitat industrial.

L’adequació de polígons industrials, i per tant, de sòl industrial, és un d’aquests fac-
tors d’impuls. La crisis dels últims anys ha deixat en desús una part dels polígons in-
dustrials de Catalunya, per un costat, per la sobre dimensió dels mateixos, que es van 
construir amb unes perspectives de creixement que no es van assolir ni de lluny i per un 
altre costat, fruit de la mateixa bombolla de la construcció.

Les inversions realitzades, especialment les moltes públiques, han de ser aprofita-
des, i els espais industrials creats rellançats de forma eficient, introduint als mateixos 
el concepte de nova industria que diferents entitats i agents defineixen al pacte més in-
dustria.

Tenint en compte que les eines en la gestió dels polígons industrials parteixen de 
competències de diferents administracions, emplacem a l’administració de la Generali-
tat a plantejar-se la recuperació dels polígons com a prioritat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Establir mecanismes de coresponsabilitat entre les administracions i agents impli-

cats en la gestió de polígons industrials, apostant per un model basat en la cooperació i 
la mancomunitat de la gestió superant la diversitat d’hisendes.

2. Establir un programa de recuperació, manteniment i millores de les infraestruc-
tures dels polígons industrials, prioritzant l’accés a la xarxa de telecomunicacions, es-
pecialment als serveis d’accés ultraràpid i fomentant la capacitat de cogeneració i au-
toconsum, millorant les xarxes de cooperació energètica dins els mateixos sistemes 
energètics d’un mateix polígon industrial

3. Facilitar l’accés als polígon industrials a punts de càrrega per vehicles elèctrics.
4. Foment de la creació de punts de gas natural liquats, especialment a aquells polí-

gons que es trobin a prop dels eixos viaris de Catalunya.
5. Crear un pla de millorar de la mobilitat d’accés als polígons industrials, especial-

ment aquells que es troben fora de la regió metropolitana de Barcelona.
6. Col·laborar de manera més eficient amb les administracions locals per coordinar 

solucions supramunicipals.
7. Fer un pla de comunicació per fer visible la capacitat industrial dels polígons a 

Catalunya, creant un cens efectiu i dinàmic de polígons i les activitats industrials i re-
lacionades que es realitzen i que potencialment es podrien realitzar, evidenciant les po-
tencials sinèrgies que es poden desenvolupar a cada polígon industrial.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el teletreball
250-00315/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19580 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el teletreball, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un dels grans objectius que ens hem de plantejar quan parlem de les relacions labo-

rals i del mon del treball, es la conciliació de la vida laboral i la personal. Ho hem de 
fer amb mesures que transcendeixen moltes vegades la mateixa política laboral, un bon 
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exemple d’això són les propostes que s’inclouran a la ponència de la reforma horària, 
que s’hauran de debatre pròximament a aquest Parlament.

També es ben cert que moltes de les propostes que des de el mon del treball es po-
den proposar, transcendeixen l’objectiu de la conciliació per anar més enllà i aconseguir 
que millores que estan directament relacionades amb la salut.

Una d’aquestes propostes laborals, és el teletreball. El teletreball és una forma d’or-
ganització de treball, que en molts casos requereix unes necessitats tècniques concretes, 
però que a dia d’avui són fàcilment assumibles per aquelles empreses que ho vulguin 
aplicar.

Els últims anys el número de llocs de teletreball s’ha reduït, paral·lelament amb la 
precarització de tota la resta de formes de treball. Veiem doncs una clara necessitat per 
recuperar el teletreball a través de les eines que aquest parlament té al seu abast i ini-
ciar un procés de recerca de fórmules d’ampliació dels àmbits d’aplicació del teletreball.

La llei 13/2015 del SOC, a l’article 16 punt 7.c, parla de la conciliació com un dels 
objectius que han de tenir els serveis d’ocupació arribant a través de la seva promoció.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Elaborar, a través del SOC, una diagnosis específica de la situació del teletreball a 

Catalunya i l’evolució als últims 10 anys, per sectors productius.
2. Elaborar un programa de desenvolupament d’accions informatives sobre el tele-

treball i els seus avantatges com a forma d’organització del treball i per la millora de la 
qualitat de vida professional i personal dels treballadors.

3. Incloure objectius sobre implantació efectiva de teletreball, mesurables i quantifi-
cables als instruments estratègics definits a l’article 5 de la llei 13/2015.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el finançament industrial
250-00316/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19583 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el finançament industrial, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Una de les grans limitacions pel creixement de l’industria es troba a la manca de finan-

çament, tant del circulant com de les inversions a llarg termini. Els productes de finança-
ment i les eines d’assessorament són encara insuficients, i l’administració ha de tenir aquí 
un paper important per ajudar a enfortir els canals i les propostes de finançament que són 
les que al final han de enfortir l’ecosistema industrial i permetre tant la generació de nous 
projectes como el creixement dels ja existents.

Aquesta realitat és encara més evident quan es tracta d’emprenedors, o de realitzar 
moviments d’internacionalització, precisament, ho és allà on pensem que el nou model 
industrial ha de focalitzar-se.

L’administració té prou capacitat per assumir el repte de conèixer l’estat del finança-
ment de les seves empreses i per tant, de decidir les seves polítiques de forma dinàmica 
impactant de manera més ràpida en solucions més eficients i adaptades a les necessitats 
que l’ecosistema empresarial de l’industria té.
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Crear un observatori del finançament empresarial industrial a Catalunya. L’observa-
tori haurà d’informar sobre les diferents fonts de finançament existents i sobre l’eficièn-
cia i la permeabilitat que aquestes eines de finançament tenen sobre l’industria. Haurà 
d’identificar condicionants i proposar polítiques de finançament alternatives.

Depenen d’aquest observatori. Realitzar una auditoria de processos que descrigui 
els fluxos vigents de realització de tràmits d’accés a diferents fonts de finançament, i 
detecti les traves i condicionants amb l’objectiu d’agilitzar-los i eviti la fragmentació de 
productes a diferents institucions.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Promoure des de l’administració que les entitats de crèdit informin i orientin als 

seus clients, especialment a emprenedors i pimes, sobre les fonts de finançament alter-
natiu, como són els àngels inversors o en alguns casos, el capital risc.

2. Promoure la creació de plataformes de crowdfunding i enfortir les existents mit-
jançant networking actiu. L’administració ha tenir un paper d’amplificador comunicatiu 
impulsor creant programes de comunicació i orientació d’aquesta fórmula de finança-
ment.

3. Millorar la difusió del catàleg de finançament alternatiu que publica Acció. Actu-
alitzar semestralment la seva informació.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el foment de les empreses emergents
250-00317/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 19584 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el foment de les Start-ups, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Les Start-ups són, dins el conjunt d’un sistema industrial entès com una cadena de 

valor, una eina essencial d’enllaç entre la innovació i l’industria, essent tracció per a 
l’industria, una tracció que l’industria a la seva vegada aplica al creixement econòmic.

Un dels grans problemes de les Start-ups és la seva fase d’acceleració, un cop una 
idea empresarial comença a consolidar-se.

Creiem que l’administració ha de ser una peça clau pel desenvolupament de l’ecosis-
tema empresarial on han de créixer aquestes noves aportacions.

Perquè un emprenedor que ha posat en marxa la seva Start Up, pugui fer-la créixer, 
fent-la més eficient, financerament viable, contínuament innovadora i poder-la interna-
cionalitzar, hem de posar recursos al seu abast, recursos que són una inversió de cons-
trucció del futur.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Incrementar la durada del pla Embarca de 6 a 12 mesos, i reduir la condició d’ac-

cés, passant de l’obligació a que l’empresa porti 5 anys constituïda a entre 2 i 3 anys de-
penent del nivell de components d’innovació que tingui.

2. Augmentar el recursos del pla Sprint, incrementant els objectius d’internacionalit-
zació del pla a tot el món.
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3. Obrir el model d’unitats de comercialització definides a Acció com a eines 
d’acompanyament de noves empreses i que son utilitzades només per a projectes sorgits 
de centres de recerca, instituts hospitalaris o universitats a altres projectes de Start-ups 
innovadores, nascudes a altres àmbits.

4. Incrementar les eines de recerca de finançament per a Start-ups. Dirigir el recur-
sos cap a l’orientació personalitzada i el seguiment de tot el cicle inicial de vida de la 
Start-up.

5. Impuls de les EBT (empreses de base tecnològica) més enllà de les unitats de va-
lorització ja existents a les universitats, creant nuclis d’impuls a través d’altres àmbits 
acadèmics o en col·laboració amb altres administracions o les possibles incubadores 
d’empreses de característiques publico-privades o privades.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara
413-00001/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 19376 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comu-
nica que el representant del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya a l’Inter-
grup per la Pau i la Llibertat al Sàhara és el diputat Fernando Sánchez Costa.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00003/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 19577 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.04.2016

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

i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix 
l’article 70 del Reglament del Parlament, comuniquen que la representant del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí a l’Intergrup del poble gitano és la diputada Anna Simó i Cas-
telló.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Compliment de la Resolució 483/X, sobre l’elaboració d’un dossier tècnic 
sobre elements reductors de velocitat a les carreteres i vials
335-00002/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ

Reg. 18834 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.04.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta del Parlament,
En relació amb la Resolució 483/X, aprovada per la Comissió de Territori i Sosteni-

bilitat en data 29 de gener de 2014, us adjunto còpia del Dossier tècnic sobre elements 
reductors de velocitat en l’àmbit urbà que ha elaborat el Servei Català de Trànsit.

Ben cordialment,

Barcelona, 1 d’abril de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació amb el conseller d’Economia i Hisenda sobre les 
actuacions previstes per a garantir la liquiditat de la Caixa Agrària de 
Cambrils i la viabilitat de la Cooperativa Agrícola de Cambrils
354-00018/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 3 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
tinguda el 12.04.2016, DSPC-C 80.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones 
amb la consellera de la Presidència sobre el desplegament de la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
354-00033/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marta Moreta Rovira, del GP SOC (reg. 5742).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, 13.04.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Agrària 
de Joves Agricultors de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació perquè informi sobre l’estat del sector 
agrari
356-00048/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 3, tinguda el 12.04.2016, DSPC-C 80.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Federació Catalana 
de Pesca Esportiva i Càsting davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació perquè informi sobre l’estat de la pesca esportiva
356-00049/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 3, tinguda el 12.04.2016, DSPC-C 80.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació Catalana 
de Productors de Porcí davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació perquè informi sobre la crisi del sector
356-00059/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca i Alimentació, en la sessió 3, tinguda el 12.04.2016, DSPC-C 80.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Bou, secretària general 
de Proa, Productors Audiovisuals Federats, davant la Comissió de 
Cultura perquè informi sobre la idea de Proa respecte al Pla nacional de 
l’audiovisual
356-00100/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 20063).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Cultura, 13.04.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori contra 
l’Homofòbia davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre la situació de l’homofòbia a Catalunya
356-00105/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s, Natàlia Figueras i Pagès, del GP JS, 
Marta Moreta Rovira, del GP SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Marisa Xan-
dri Pujol, del GP PPC, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC (reg. 19585).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 13.04.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Chrysallis - 
Associació de Famílies de Menors Transsexuals davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de l’homofòbia 
a Catalunya
356-00106/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s, Natàlia Figueras i Pagès, del GP JS, 
Marta Moreta Rovira, del GP SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Marisa Xan-
dri Pujol, del GP PPC, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC (reg. 19585).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 13.04.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Recerca 
d’Estudis Lèsbics, Gais, Trans i Queer de la Universitat de Vic davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de 
l’homofòbia a Catalunya
356-00107/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s, Natàlia Figueras i Pagès, del GP JS, 
Marta Moreta Rovira, del GP SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Marisa Xan-
dri Pujol, del GP PPC, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC (reg. 19585).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 13.04.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Famílies Lesbianes i Gais (Programa educatiu escolar Rainbow) davant la 
Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació de 
l’homofòbia
356-00108/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP C’s, Natàlia Figueras i Pagès, del GP JS, 
Marta Moreta Rovira, del GP SOC, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Marisa Xan-
dri Pujol, del GP PPC, Anna Gabriel i Sabaté, del GP CUP-CC (reg. 19585).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 13.04.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de Serveis Penitenciaris 
perquè informi sobre les línies d’actuació en matèria de política 
penitenciària
356-00109/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Orobitg i Solé, del GP JS, José María Espejo-Saavedra Conesa, del 
GP C’s, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC, Joan Giner Miguélez, del GP CSP, Es-
peranza García González, del GP PPC, Benet Salellas i Vilar, del GP CUP-CC (reg. 
19719).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Justícia, 12.04.2016.

Sol·licitud de compareixença d’Elisabet Almeda, catedràtica del 
Departament de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions de la Universitat 
de Barcelona i directora del Grup Interuniversitari (GRC) «Copoli. Benestar, 
Comunitat i Control Social», i especialista en sistemes d’execució penal, 
davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè expliqui la violència 
institucional que pateixen les dones empresonades per qüestió de gènere
356-00111/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 20051).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 13.04.2016.
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Sol·licitud de compareixença de Montserrat Pineda, coordinadora 
d’incidència política de Creació Positiva, davant la Comissió d’Igualtat 
de les Persones perquè expliqui l’Informe Sombra de la Convenció sobre 
l’eliminació de totes les formes de discriminació contra les dones
356-00112/11

SOL·LICITUD

Presentació: Gemma Lienas Massot, del GP CSP (reg. 20052).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 13.04.2016.

Sol·licitud de compareixença de Raimon Masllorens i de Montserrat Bou, 
en representació de l’Associació de Productors Audiovisuals, davant la 
Comissió de Cultura perquè informin sobre el Pla nacional de l’audiovisual
356-00114/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 20065).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Cultura, 13.04.2016.

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

Compareixença de Joan Queralt Jiménez, catedràtic de dret penal, davant 
la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la 
Regeneració Democràtica
357-00007/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita con-
tra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, tinguda el 12.04.2016, DSPC-C 81.

Compareixença d’Isidre Soler Clarena, en representació de la Plataforma 
Soterrament FGC Ara!, davant la Comissió de Territori per a informar sobre 
la necessitat de soterrar la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat al pas 
per Sabadell (Vallès Occidental)
357-00018/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió de Territori, tinguda el 13.04.2016, 
DSPC-C 83.

Compareixença d’una representació de Discapacitat Intel·lectual Catalunya 
(Dincat) davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre 
la situació de les persones amb discapacitat
357-00021/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 4 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tinguda el 
13.04.2016, DSPC-C 82.
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Compareixença de David Fernández i Ramos, expresident de la Comissió 
d’Investigació sobre el Frau i l’Evasió Fiscals i les Pràctiques de Corrupció 
Política, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la 
Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00034/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la 
Regeneració Democràtica en la sessió 3, tinguda el 12.04.2016, DSPC-C 81.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita con-
tra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, tinguda el 12.04.2016, DSPC-C 81.

Compareixença de Gemma Calvet i Barot, ponent de la Llei 19/2014, del 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, i directora de l’Agència de Transparència de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, davant la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra 
la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
357-00035/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a la 
Regeneració Democràtica en la sessió 3, tinguda el 12.04.2016, DSPC-C 81.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita con-
tra la Corrupció per a la Regeneració Democràtica, tinguda el 12.04.2016, DSPC-C 81.

Compareixença d’una representació de l’Associació Agrària de Joves 
Agricultors de Catalunya davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació per a informar sobre l’estat del sector agrari
357-00036/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 3, 
tinguda el 12.04.2016, DSPC-C 80.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 3 de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació, tinguda el 12.04.2016, DSPC-C 80.

Compareixença d’una representació de la Federació Catalana de Pesca 
Esportiva i Càsting davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per a informar sobre l’estat de la pesca esportiva
357-00037/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 3, 
tinguda el 12.04.2016, DSPC-C 80.
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Compareixença d’una representació de l’Associació Catalana de 
Productors de Porcí davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per a informar sobre la crisi del sector
357-00038/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la sessió 3, 
tinguda el 12.04.2016, DSPC-C 80.

Sessió informativa de la Comissió del Síndic de Greuges amb el síndic de 
greuges sobre el Pla urbanístic de l’aeròdrom de la Cerdanya
359-00006/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 3 de la Comissió del Síndic de Greuges, tinguda el 
11.04.2016, DSPC-C 79.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Oficina Antifrau de Catalunya corresponent al 2015
334-00024/11

PRESENTACIÓ: DIRECTOR DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Reg. 18909 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa del 

Parlament, 12.04.2016

A la presidenta del Parlament
Senyora,
Em plau lliurar-vos, com cada any, dos exemplars de la memòria de l’Oficina Anti-

frau de Catalunya, juntament amb el seu annex, en format paper i electrònic, correspo-
nent a l’exercici 2015, tot donant compliment al mandat encomanat a la Llei 14/2008, de 
5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Resto a disposició de la Cambra per tal de fer-ne la presentació davant la Comissió 
que correspongui.

Atentament,

Barcelona, 5 d’abril de 2016
Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 857/2016, interposat pel president del Govern 
de l’Estat contra diversos articles de la Llei 7/2015, del 14 de maig, de 
modificació de la Llei 3/2008, de l’exercici de les professions de l’esport
381-00001/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT

Al Tribunal Constitucional
La letrada del Parlamento de Cataluña, en representación y defensa de la Cámara, 

según tiene acreditado en el procedimiento correspondiente al recurso de inconstitu-
cionalidad núm. 857-2016 ante el Tribunal Constitucional comparece, y como mejor en 
derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 13 de octubre de 2015, el Parlamento de Cataluña ha sido notificado 

de la providencia dictada por el Pleno de este Tribunal el 6 de octubre de 2015, por la 
que se admite a trámite el Recurso de Inconstitucionalidad número 857-2016, promovi-
do por el Presidente del Gobierno y en su representación y defensa por el Abogado del 
Estado contra los artículos 4; 6, apartados 1, 2, 3 (su inciso final), 4 y 5 (salvo su primer 
inciso); 8; 9; 10 y 11 de la Ley de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la 
Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.

2. Que, mediante providencia de 17 de marzo de 2013, el Tribunal Constitucional, 
a petición de esta representación, tuvo por personado al Parlamento de Cataluña en el 
recurso de referencia y le confirió una prórroga de ocho días para la formulación de ale-
gaciones.

3. Que, evacuando el trámite conferido mediante la providencia a qué se ha hecho 
referencia, pasa a formular las siguientes

Alegaciones 

I. Cuestión previa: objeto del recurso e inadmisibilidad parcial del mismo en 
relación a los artículos 6, apartados 1, 2, 3 (su inciso final), 4 y 5 (salvo su 
primer inciso); 8; 9; 10 y 11 de la ley de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de 
modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.
El presente recurso de inconstitucionalidad se dirige formalmente,y en estos térmi-

nos ha sido admitido a trámite por este Tribunal, contra determinados artículos de la 
Ley de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio 
de las profesiones del deporte, concretamente, los artículos 4; 6, apartados 1, 2, 3 (su in-
ciso final), 4 y 5 (salvo su primer inciso); 8; 9; 10 y 11de dicha Ley.

El recurso se estructura en dos bloques o, si se prefiere, tiene un doble objeto. Por un 
lado, como se podrá analizar en el segundo apartado de estas alegaciones, se cuestiona 
la competencia de la Generalidad para celebrar convenios y acuerdos de equiparación 
de profesionales y competencias mínimas con otros registros de profesionales del de-
porte de otros estados miembros de la unión Europea (artículo 4) y por otro se cuestio-
na la adecuación constitucional del régimen de la inscripción en el Registro Oficial de 
Profesionales del Deporte de Cataluña, para ejercer determinadas profesiones del de-
porte en esa Comunidad Autónoma, en los términos que lo establecen los artículos; 6, 
apartados 1, 2, 3 (su inciso final), 4 y 5 (salvo su primer inciso); 8; 9; 10 y 11de la Ley de 
Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las 
profesiones del deporte, ahora impugnada.

Pues bien, en el presente apartado de estas alegaciones se intentará evidenciar que, 
por lo que se refiere al régimen de inscripción en el Registro Oficial de Profesionales 
del Deporte de Cataluña contenido en la Ley impugnada, y aunque formalmente la im-
pugnación se dirija contra los artículos 6, apartados 1, 2, 3 (su inciso final), 4 y 5 (salvo 
su primer inciso); 8; 9; 10 y 11 de la Ley de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modifi-
cación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte, en realidad, con la 
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impugnación de estos artículos se pretende someter a un juicio abstracto de constitucio-
nalidad la regulación establecida sobre la inscripción en el Registro Oficial de Profesio-
nales del Deporte de Cataluña por el artículo 8.1 de la Ley catalana 3/2008, del ejercicio 
de las profesiones del deporte, contra el que procesalmente no cabe interponer recurso 
de inconstitucionalidad por haber expirado el plazo preclusivo que establece el artículo 
33.2 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.

En efecto, si bien es cierto que tanto en el encabezamiento, como en el cuerpo del 
escrito y en el propio petitum de la demanda, la recurrente se cuida de precisar que el 
recurso se dirige o tiene por objeto exclusivamente determinados preceptos de la Ley 
catalana 7/2015, de 14 de mayo, al argumentar la supuesta inconstitucionalidad de los 
artículos 6, apartados 1, 2, 3 (su inciso final), 4 y 5 (salvo su primer inciso); 8; 9; 10 y 
11de la Ley recurrida, la Abogado del Estado reconoce expresamente su total adecua-
ción constitucional, en la medida, dice, en que los mismos confieren a la inscripción en 
el Registro de Profesionales del Deporte de Cataluña un carácter potestativo.

Así, la recurrente reconoce la plena constitucionalidad de lo dispuesto por la Ley 
catalana 7/2015 (salvo el artículo 4 del que, como ya se ha dicho, nos ocuparemos en el 
siguiente apartado de estas alegaciones), como no puede ser de otra manera, si se tiene 
en cuenta que dichos preceptos, como también pone de manifiesto la Abogado del Esta-
do, han sido aprobados en cumplimiento del Acuerdo de la Subcomisión de seguimien-
to normativo, Prevención y Solución de Conflictos de la Comisión Bilateral Generali-
tat-Estado publicado en el BOE de 16 de febrero de 2008, que, en relación al tema que 
nos ocupa, establece: 

«El Consejo de Gobierno de la Generalidad de Cataluña, en relación con los artícu-
los 4, 5 y 6 de la Ley, entiende que su contenido ha de ponerse en relación con los ar-
tículos 1. 1, 14 y 15 y disposiciones adicional segunda, transitorias primera y tercera y 
finales tercera y sexta y demás preceptos concordantes de la misma, de forma que ex-
presen los grados de formación en competencias y capacidades requeridos para el ejer-
cicio de las profesiones a las que se refieren estos preceptos, pero que, para el ejercicio 
de dichas profesiones, esos mismos grados pueden acreditarse tanto mediante los títulos 
a los que en cada caso aluden aquellos artículos, como, de igual forma, mediante otras 
titulaciones, acreditaciones o certificados de profesionalidad que resulten del ordena-
miento vigente en cada momento. No obstante, al objeto de dar, en este sentido, una ma-
yor claridad y precisión a las previsiones de la Ley, el Consejo de Gobierno de Cataluña 
se compromete a promover la modificación de su texto. [...]»

Puede pues concluirse que la regulación establecida por la Ley catalana 7/2015 en 
este extremo tiene por objeto solventar las dudas de constitucionalidad expresadas en 
relación a la regulación establecida por la Ley catalana 3/2008, que modifica, y, lo hace 
siguiendo, precisamente, los criterios o directrices contenidas en el acuerdo que pone 
fin al procedimiento iniciado ex artículo 33.2 LOTC. Así, la regulación establecida por 
la Ley catalana recurrida, no sólo abre la previamente cuestionada reserva de ejerci-
cio de las profesiones deportivas a aquellos que tengan unas determinadas titulaciones 
o grados sino que también configura la inscripción en el Registro de Profesionales del 
Deporte de Cataluña como un deber de la administración deportiva de la Generalitat i 
no como una carga del particular (art. 6), reconoce efectos a la certificación de la for-
mación y experiencia para el acceso al registro (art. 8 y 11), da carácter potestativo a la 
inscripción en el Registro de Profesionales del Deporte de Cataluña a los profesionales 
que estén en posesión del grado profesional de Danza (art.9) y para aquellos que ejerzan 
la profesión de monitor y entrenador deportivos (art. 11).

En consecuencia, pese a que se interpone el recurso de inconstitucionalidad contra 
los artículos 6, apartados 1, 2, 3 (su inciso final), 4 y 5 (salvo su primer inciso); 8; 9; 10 y 
11de la Ley de Cataluña 7/2015 y se afirma que los mismos son el verdadero objeto del 
recurso también se admite expresamente, por la propia parte actora, que en los mismos 
no se contiene restricción alguna que pueda reputarse contraria al orden constitucional 
y comunitario.

No es pues de extrañar que en el escrito de interposición, la demandante reconozca 
que la regulación contenida en los artículos relativos a la inscripción de determinados 
profesionales en el Registro de Profesionales del Deporte de Cataluña para poder ejer-
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cer como tales en dicha Comunidad Autónoma no resulta en si misma contraria al or-
den constitucional.

A su parecer, la inconstitucionalidad de dichos artículos resulta de su necesaria co-
nexión con lo dispuesto por el artículo 8.1 de la Ley catalana 3/2008, no modificado por 
la Ley 7/2015, objeto de este recurso, pues, a su entender, lo dispuesto en dicho artículo 
y su necesaria interpretación conjunta con lo dispuesto por los artículos impugnados en 
el presente recurso convierten en obligatoria la inscripción en el Registro de Profesiona-
les del Deporte de Cataluña que los artículos impugnados aisladamente conciben como 
potestativa.

Así mismo, la Abogado del Estado también reconoce en el escrito de interposición 
del recurso que la pretendida inconstitucionalidad actual de los preceptos impugnados 
no lo es sólo por conexión con lo dispuesto en una Ley, la catalana 8/2003, no suscep-
tible de ser impugnada mediante un recurso de inconstitucionalidad, sino que también 
tiene carácter sobrevenido.

Se reconoce por la recurrente, en consecuencia, la plena constitucionalidad inicial 
de la regulación contenida en los artículos 6 apartados 1, 2, 3 (su inciso final), 4 y 5 (sal-
vo su primer inciso); 8; 9; 10 y 11de la Ley de Cataluña 7/2015 y, también de la conteni-
da en la Ley catalana 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte, dentro de los 
términos del acuerdo de 16 de Febrero de la Comisión Bilateral Generalitat-Estado, y, 
por tanto se acepta que la pretendida inconstitucionalidad actual de los preceptos im-
pugnados obedece a un cambio de la legislación básica estatal producido con posterio-
ridad.

Concretamente, aunque también se citan las leyes 17/2009, de 23 de noviembre, so-
bre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio y la Ley 25/2009, de 22 
de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el li-
bre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, de transposición de la Directiva 
2006/123/CE, la recurrente mantiene que lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley cata-
lana 3/2008 y por conexión lo dispuesto en los artículos 6 apartados 1, 2, 3 (su inciso 
final), 4 y 5 (salvo su primer inciso); 8; 9; 10 y 11 de la Ley de Cataluña 7/2015 debe re-
putarse inconstitucional porque, a su entender, lo dispuesto en dichos preceptos resulta 
incompatible con las bases estatales contenidas en la Ley 20/2013, de 9 de Diciembre, 
de garantía de la unidad de mercado que, con el objetivo de consagrar los principios 
de libertad de empresa (art.38 CE) y de libre circulación y prestación de bienes y ser-
vicios y el libre acceso y ejercicio de las actividades económicas en el territorio nacio-
nal (art.139.2 CE) y al amparo de los títulos competenciales que las reglas 1ª y 13ª del 
artícu lo 149.1 CE reconocen al Estado, ha aprobado el legislador básico estatal.

Llegados a este punto, interesa recordar que la supuesta inconstitucionalidad del ar-
tículo 8.1 de la Ley catalana3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte no es 
objeto del presente recurso y que, si bien es cierto, como señala la recurrente, que de 
acuerdo con la doctrina reiterada que al respecto ha establecido la jurisprudencia cons-
titucional (por todas STC 1592012 FJ3) la inconstitucionalidad sobrevenida de una nor-
ma con rango de Ley no puede declararse por la justicia ordinaria pues nuestro sistema 
de justicia constitucional otorga a ese Alto Tribunal el monopolio jurisdiccional de la 
declaración de inconstitucionalidad (no siendo ni siquiera posible la inaplicación por el 
juez ordinario de una Ley autonómica inconstitucional en virtud de la cláusula de cie-
rre del artículo 149.3 CE, como si cabe hacerlo, en cambio, por efecto de la primacía 
del derecho comunitario, si la incompatibilidad se produce con una norma de derecho 
comunitario), también es cierto, en primer lugar, que aunque el modelo de justicia cons-
titucional que dibujan el artículo 163 CE y la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del 
Tribunal Constitucional sea esencialmente un modelo europeo de control concentrado, 
no es menos cierto que, como en otros sistemas de nuestro entorno, se ha corregido di-
cho modelo Kelseniano al introducir la técnica del control difuso por la vía incidental 
de la cuestión de inconstitucionalidad. Es a ella que debe recurrirse si se quiere obtener 
una declaración de inconstitucionalidad del artículo 8 de la Ley catalana 8/2003.

Por tanto, aún de ser cierta la supuesta inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 
8.1 de la Ley catalana 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte, el plantea-
miento procesal que hace la Abogado del Estado para conseguir su anulación por in-
constitucionalidad sobrevenida, consistente en ampliar indirectamente el objeto del re-
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curso de inconstitucionalidad al extender el enjuiciamiento de constitucionalidad a una 
parte no modificada de la Ley 3/2008, contra la que ya no cabe impugnación directa 
mediante la interposición del correspondiente recurso de inconstitucionalidad, constitu-
ye un fraude a lo dispuesto por el artículo 33 de la LOTC y no puede ser amparado por 
ese Alto Tribunal.

La deseada depuración del Ordenamiento Jurídico y la consiguiente eliminación de 
aquellas normas que resulten contrarias al orden constitucional cuando, como en el caso 
que nos ocupa, ya se ha agotado el plazo de impugnación, previsto por el artículo 33 
de la Ley Orgánica 2/1979 del Tribunal Constitucional, para interponer recurso de in-
constitucionalidad contra las mismas, se consigue, en nuestro sistema de justicia cons-
titucional, a través del mecanismo de control indirecto que supone el planteamiento 
de la cuestión de inconstitucionalidad por parte de los jueces y Tribunales ordinarios 
(artícu los 35 a 37 de la LOTC) y no, como pretende hacer la recurrente, impugnando 
unos artículos cuyo contenido se juzga plenamente constitucional con la única finalidad 
de obtener la declaración de inconstitucionalidad de un artículo sobre el que ya no cabe 
interponer recurso de inconstitucionalidad pues no se contiene en el texto de la Ley re-
currida sino en la que es objeto de modificación y para la cual ya se ha agotado sobrada-
mente el plazo establecido para su interposición.

En efecto, aunque ambas Leyes autonómicas regulen un mismo objeto y conformen 
un solo régimen jurídico en cuanto al ejercicio de ciertas profesiones del deporte en Ca-
taluña, se trata formalmente de dos leyes completamente autónomas, estrechamente re-
lacionadas, en efecto, pero, en definitiva, todas las normas están más o menos estrecha-
mente relacionadas en un sistema jurídico y el hecho de que la regulación establecida en 
una y otra normas esté necesariamente conectada no cambia el hecho de que se trata de 
dos leyes distintas y no es aceptable sostener, como parece hacerlo el escrito de inter-
posición de este recurso, que la aprobación de una Ley de modificación o que contenga 
artículos que solo puedan interpretarse de forma conjunta con otros contenidos en leyes 
anteriores, permite reabrir el plazo de interposición de recurso de inconstitucionalidad 
contra la Ley modificada o aquella en que se contengan los artículos directamente co-
nectados, pues si así se aceptase la regulación procesal establecida por la LOTC resul-
taría irreconocible con el indeseado efecto adicional de generar una inseguridad jurídi-
ca permanente sobre la validez y eficacia de las Leyes autonómicas.

En este sentido, la cita de la STC 113/2006,de 5 de abril, por parte de la Abogado 
del Estado para reforzar su pretensión de obtener la declaración de inconstitucionalidad 
del artículo 8.1 de la Ley catalana 3/2008, resulta fuera de lugar, pues nada tiene que 
ver el planteamiento procesal consistente en realizar tácitamente al Tribunal la petición 
de declarar la inconstitucionalidad de un artículo contra el que ya no cabe interponer re-
curso de inconstitucionalidad aprovechando la ocasión de interponerlo contra una Ley 
de modificación posterior, so pretexto de que ambas están necesariamente conectadas, 
con la declaración de inconstitucionalidad por extensión o consecuencia, ex artículo 
39.1 de la LOTC, de determinados preceptos no impugnados de textos refundidos, que 
reproducen preceptos legales, de idéntica redacción, ya previamente declarados incons-
titucionales por la misma sentencia, en este último supuesto, además, la controversia se 
producía dentro del marco procesal de una cuestión de inconstitucionalidad, esa sí, no 
sujeta a ningún plazo.

Finalmente, y aunque el enjuiciamiento del artículo 8.1 de la Ley de Cataluña 3/2008 
del ejercicio de las profesiones del deporte no constituya el objeto del presente recurso 
y no corresponda a esta representación, en esta instancia, abogar por su perfecta consti-
tucionalidad, interesa manifestar, puesto que la parte actora utiliza su conexión con los 
artículos 6 apartados 1, 2, 3 (su inciso final), 4 y 5 (salvo su primer inciso); 8; 9; 10 y 11 
de la Ley de Cataluña 7/2015 para impugnar formalmente estos últimos, y en arras de 
sostener su constitucionalidad, que la necesaria conexión entre lo dispuesto en dichos 
artículos y la aceptación de la plena adecuación de la regulación objeto de este recurso 
a las actuales bases estatales y al orden constitucional, permite sin duda y en virtud del 
principio de interpretación de las normas de acuerdo con el sentido en que resulte cons-
titucional, realizar una interpretación conjunta y harmónica de toda la regulación relati-
va a la inscripción en el Registro de Profesionales del Deporte de Cataluña que posibi-
lite realizar una lectura de lo previsto en el artículo 8-1 de la Ley catalana 3/2008 que, 
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como lo dispuesto en los artículos de la Ley catalana 7/2015, indebidamente recurridos, 
se adecue también a las bases estatales y al orden constitucional.

En otro orden de cosas, interesa destacar, que la Abogado del Estado basa la su-
puesta inconstitucionalidad sobrevenida del artículo 8.1 de la Ley catalana 3/2008 en su 
vulneración de las bases estatales contenidas en la Ley 20/2013, de 9 de Diciembre, de 
garantía de la unidad de mercado, que, en su opinión exigen que el régimen de inscrip-
ción en el Registro de Profesionales del Deporte de Cataluña tenga carácter potestati-
vo y no obligatorio, no siendo necesaria para los profesionales del deporte que ejerzan 
legalmente la actividad de que se trate en otra parte del territorio del Estado y quieran 
desarrollar su profesión en Cataluña, en caso contrario y siempre de acuerdo con la opi-
nión de la recurrente, se contravienen los principios y normas básicas de la Ley 20/2013 
porque se crea un obstáculo o barrera no justificada legalmente a la libre prestación de 
servicios en todo el territorio del Estado. Pues bien, sin desconocer que la Ley 20/2013 
es hoy por hoy una norma perfectamente válida y eficaz y que por tanto las disposicio-
nes de carácter básico que en ella se contienen vinculan al legislador autonómico de 
desarrollo, debe señalarse que la constitucionalidad de algunos de sus preceptos, entre 
los que se encuentran diversos en los que se basa la recurrente, ha sido cuestionada me-
diante la interposición de cuatro recursos de inconstitucionalidad, concretamente los 
recursos de inconstitucionalidad n.º 1411-2014 promovido por el Gobierno de Cataluña, 
contra los artículos 5, 6, 14.2, 16 a 20, 23, 26.5, 27, disposición adicional décima y dis-
posiciones finales primera, segunda, tercera y cuarta de la Ley 20/2013, de 9 de diciem-
bre, de garantía de la unidad de mercado; n.º 1397-2014 promovido por el Parlamento 
de Cataluña, contra los artículos 14.2 y, por conexión, 23.2; 16; 17; 18 y, por conexión, 
5 y disposición final segunda; 19; 20; 26.5; 27 en relación con la disposición final pri-
mera, apartado tres; apartado uno y, por conexión, dos de la disposición final tercera y 
disposición final cuarta de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre; n.º 1454-2014, promovido 
por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía contra los artículos 6; 14.2; 17, úl-
timo inciso del párrafo primero y letras a) a d); 18.2, letras b) a f); 19; 20; 21.2 y 3; 23.2; 
26; 27; disposición adicional décima y disposiciones finales primera, segunda y cuarta 
de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado; n.º 5437-
2014 promovido por el Gobierno de Canarias, contra los artículos 6, 19 y 20 de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado.

Por tanto, si bien, hoy por hoy lo dispuesto en la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, 
de Garantía de la Unidad de Mercado es plenamente válido y eficaz, el hecho de que 
la constitucionalidad de varias de sus disposiciones penda hoy ante ese Alto Tribunal, 
obliga a ser prudente al pronunciarse sobre el alcance o contenido de la legislación bási-
ca contenida en dicha norma i en la forma en que afecta la materia que ahora nos ocupa, 
y facilita, a nuestro parecer, su interpretación compatible con lo dispuesto en el artículo 
8.1 de la Ley catalana 7/20015. Así mismo, tampoco debe olvidarse que en la actualidad 
también el artículo 8.1 de la Ley catalana 3/2008 no sólo es válido sino perfectamente 
eficaz, hasta que, si es el caso, así lo declare una sentencia de ese Alto Tribunal al re-
solver en su día la correspondiente cuestión de inconstitucionalidad y que por tanto se 
debe priorizar aquella interpretación de sus previsiones que permita sostener su adecua-
ción a las bases estatales y, en consecuencia su plena constitucionalidad.

Para concluir y de acuerdo con lo argumentado en el presente apartado de estas ale-
gaciones la letrada del Parlamento de Cataluña que suscribe considera que la impugna-
ción de los artículos 6 apartados 1, 2, 3 (su inciso final), 4 y 5 (salvo su primer inciso); 
8; 9; 10 y 11 de la Ley de Cataluña 7/2015 no debe ser admitida a trámite por ese Alto 
Tribunal porque no hay en ella una real voluntad de cuestionar la constitucionalidad de 
la regulación que en ellos se establece, que no se discute, sino la de cuestionar la del ar-
tículo 8.1 de la Ley catalana 3/2008 que no puede ser objeto de control directo de cons-
titucionalidad mediante un recurso de inconstitucionalidad. Sin embargo, y subsidiaria-
mente, para el caso en que, en su más sabio saber y entender, el Tribunal constitucional 
considerarse conveniente entrar en el fondo del asunto y enjuiciar la constitucionalidad 
de dichos artículos, esta representación, no puede sino mantener su constitucionalidad y 
su plena adecuación al orden constitucional de distribución de competencias, incluso en 
el caso de resultar aplicables de las bases contenidas en la Ley 20/2013, de 9 de diciem-
bre, de Garantía de la Unidad de Mercado, y la rígida interpretación de la que son obje-
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to por parte del Estado, como admite, como se ha visto, la propia Abogado del Estado y 
de acuerdo con los argumentos vertidos en su escrito de personación y respuesta al pre-
sente recurso de inconstitucionalidad por la abogada de la generalidad en la segunda de 
sus alegaciones, a las que por economía procesal me remito.

II. La perfecta adecuación constitucional de la regulación contenida en 
el artículo 4 de la Ley de Cataluña 7/2015 en relación a la posibilidad 
de establecer convenios y acuerdos de equiparación de profesiones y 
competencias mínimas con otros registros de profesionales del deporte de 
otros estados miembros de la Unión Europea
En su escrito de interposición, la abogado del Estado también reputa inconstitucio-

nal lo dispuesto en el artículo 4 de la ley impugnada, que añade un nuevo apartado, el 
6, al artículo 8 de la Ley 3/2008, que permite que la Secretaría General del Deporte es-
tablezca convenios y acuerdos de equiparación de profesionales y de competencias mí-
nimas con otros registros de profesionales del deporte de otros estados miembros de la 
Unión Europea, para reconocerlos en los diversos sectores del deporte y para permitir a 
los profesionales inscritos en el registro Oficial de Profesionales del Deporte de Catalu-
ña el acceso a registros europeos de profesionales del deporte, y también para permitir 
a cualquier profesional inscrito en un registro europeo, con la solicitud previa, acceder 
al Registro Oficial de profesionales del Deporte de Cataluña, pues, a en su opinión, tal 
previsión infringe el artículo 149.1.3 de la CE y el artículo 11 de la Ley 2/2014, de 25 de 
marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado.

Interesa puntualizar que lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 7/2015 tan sólo con-
tiene habilitaciones de futuro que para su desarrollo efectivo requieren del cumplimien-
to de las debidas condiciones que la normativa correspondiente haya concretado, y que 
en consecuencia, las previsiones que contiene el artículo impugnado no son inmediata-
mente eficaces y deberán ajustarse a los requerimientos, que en cada caso correspondan 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 2/2014, de 25 de marzo, de la Acción y del Ser-
vicio Exterior del Estado.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña, en el Capítulo 11 de su título V sobre las 
«relaciones de la Generalidad con la Unión Europea» y en el Capítulo III, sobre la «ac-
ción exterior de la Generalidad», reconoce a la Generalidad el derecho a participar en 
los tratados de la Unión Europea, en la formación de posiciones del Estado, en las ins-
tituciones y organismos europeos y en el ejercicio del control de los principios de sub-
sidiariedad, y proporcionalidad; e igualmente reconoce la competencia para suscribir 
acuerdos de colaboración en el ámbito de sus competencias. Sin embargo, se dice en 
el recurso, que no se le atribuye una competencia similar en relación con los tratados y 
convenios internacionales, a los que se refiere el artículo 196 EAC.

Sin embargo, nada impide considerar que la Generalidad pueda suscribir acuerdos 
de colaboración en el ámbito de sus competencias, de acuerdo con la Ley 2/2014, de 25 
de marzo, de la Acción y del Servicio Exterior del Estado y así los convenios y acuer-
dos regulados en la Ley 7/2015 tendrían la condición de acuerdos internacionales ad-
ministrativos, para cuya suscripción la Ley estatal requiere la existencia de una previa 
habilitación al efecto por parte de un tratado internacional. Así parece haberlo enten-
dido también el Consejo de Estado en su Dictamen 1172/2015, de 4 de febrero de 2016, 
cuando a la vista de la definición de tales acuerdos internacionales administrativos, con-
tenida en el artículo 2 de la Ley 25/2014, de tratados y acuerdos internacionales, les 
atribuye tal naturaleza.

En efecto, de la simple lectura del artículo 2 de la ley 25/2014, se infiere que en 
modo alguno la previsión del artículo 4 de la ley recurrida habilita a la Secretaría Ge-
neral del Deporte, obviando al consejero competente y al mismo Gobierno de la Gene-
ralitat a establecer «acuerdos internacionales administrativos». El alcance de lo dis-
puesto en el artículo 4 de la Ley catalana 7/2015, recurrido como se deduce de la misma 
literalidad del enunciado, es mucho más modesto y limitado. Se trata, simplemente, de 
prever la posibilidad de que la Secretaría General del Deporte armonice la práctica de 
inscripciones en el registro de profesionales del deporte de otros estados miembros de la 
UE, en ningún caso de países terceros, con otros registros existentes, con objeto preci-
samente de evitar crear obstáculos e impedimentos a la libre prestación de servicios y al 
libre establecimiento de los profesionales del deporte, por razón de prácticas meramen-
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te administrativas que por razones diversas, en especial la nomenclatura de las titula-
ciones, acreditaciones y certificados, pudieran producir distorsiones contrarias, esas sí, 
a la libre prestación de servicios a la libertad de establecimiento en el espacio de la UE.

No hay, por tanto, ninguna habilitación a negociar convenios, acuerdos ni otro tipo 
de arreglos, por lo que se pueden calificarse las previsiones impugnadas como acuerdos 
internacionales administrativos, puesto que el artículo 2 de la Ley 25/2014, los define 
como aquellos celebrados «por órganos, organismos o entes de un sujeto de Derecho 
Internacional competentes por razón de la materia, cuya celebración está prevista en el 
tratado que ejecuta o concreta».

Por otro lado, el precepto impugnado se enmarca en lo establecido en el artículo 
15.1 de la Ley 3/2008, que expresamente establece que «el reconocimiento para el ejer-
cicio profesional de las titulaciones obtenidas en estados miembros de la Unión Euro-
pea o en estados en los que sean de aplicación la libre circulación de trabajadores, la 
libertad de establecimiento y la libre prestación de servicios de los profesionales queda 
sometido a las normas reguladoras de este reconocimiento», normas que corresponde 
dictar al Estado en ejercicio de su competencia ex artículo 149.1.3ª CE.

En este sentido interesa aclarar, en primer lugar, que la previsión del artículo 4 de 
la Ley 7/2015 se refiere a convenios y acuerdos de equiparación de profesiones y de 
competencias mínimas con otros registros de profesionales del deporte de otros esta-
dos miembros de la Unión Europea, exclusivamente. Sin extenderse tampoco el alcance 
de lo dispuesto en el artículo impugnado a los convenios y acuerdos sobre el reconoci-
miento que permita a los profesionales en los diversos sectores del deporte inscritos en 
el Registro el acceso a registros europeos, más allá del ámbito de la Unión Europea. Pa-
radójicamente, esta posibilidad de establecer acuerdos de equiparación de profesiones y 
competencias mínimas con otros registros, es lo que se considera que excede el ámbito 
competencial de la Generalidad al entender que habilita para negociar y acordar de ma-
nera bilateral con Estados de ámbito europeo, prescindiendo de la actuación del Estado 
y del resto de Comunidades Autónomas, de forma autónoma y unilateral.

Por otra parte, al entenderse por la parte actora, que los efectos jurídicos de la apli-
cación de lo dispuesto en este artículo de la Ley catalana impugnada se proyectarían en 
el resto de España de acuerdo con lo previsto en la LEGUM la transcendencia de la in-
constitucionalidad resulta, si cabe, en su opinión especialmente grave.

Sin embargo, y para rebatir estas afirmaciones, debe recordarse que la Generalidad 
ha reconocido en diversas ocasiones y, sobre todo recientemente, que el contenido ma-
terial propio de la competencia del Estado en materia de relaciones internacionales inte-
gra las relaciones de España con otros Estados y con las organizaciones internacionales 
en el sentido en que tradicionalmente se entiende como ámbito propio de estas relacio-
nes y que incluye la celebración de tratados internacionales. En esta misma línea, la ju-
risprudencia del Tribunal Constitucional ha excluido que las comunidades autónomas 
puedan concertar tratados con Estados y con organizaciones internacionales guberna-
mentales (entre otras, STC 198/2013).

Además, nada en el precepto recurrido impide o niega que «los acuerdos o conve-
nios», con el alcance meramente armonizador al que ya se ha hecho referencia, en que 
se pretendan realizar las equiparaciones, deban someterse, en ejercicio de la función 
estatal de coordinación en materia de relaciones internacionales, que el Parlamento de 
Cataluña reconoce y no niega lo dispuesto en el artículo objeto de recurso, a los requisi-
tos establecidos en la Ley 2/2014, la Ley 25/2014 o cualquier otra ley estatal que se pue-
da dictar en el futuro en base a dicho título competencial.

En consecuencia, como ya indicó la STC 31/2010 al analizar, en su FJ 126, la im-
pugnación planteada contra el artículo 195 EAC, que habilita a la Generalidad para 
suscribir estos acuerdos de colaboración con proyección exterior, dicha habilitación no 
afecta al ius contrahendi que corresponde en exclusiva al Estado, y su previsión no tras-
pasa los límites de las legítimas actividades con proyección exterior de las comunidades 
autónomas.

Por todo lo expuesto, al Tribunal Constitucional

Solicita
Que teniendo por presentado este escrito, con los documentos adjuntos, se sirva ad-

mitirlo, tener por formuladas las alegaciones del Parlamento de Cataluña en el recurso 
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de inconstitucionalidad núm. 857-2015 promovido por el Presidente del Gobierno en 
relación con los artículos·4; 6, apartados 1, 2, 3 (su inciso final), 4 y 5 (salvo su primer 
inciso); 8; 9; 10 y 11 de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de 
modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte, y previos los 
trámites oportunos, dicte sentencia en la que declare la inadmisión parcial del recurso 
planteado por lo que respecta a los artículos 6 apartados 1, 2, 3 (su inciso final), 4 y 5 
(salvo su primer inciso); 8; 9; 10 y 11de la Ley de Cataluña 7/2015, puesto que su cons-
titucionalidad no se cuestiona por la parte actora en este recurso y no constituyen pues 
materialmente objeto del mismo, dado que su impugnación encubre un intento de burlar 
los plazos previstos en el artículo 33 de la LOTC para interponer recurso de inconstitu-
cionalidad y, subsidiariamente, en caso de desestimar esta primera pretensión, declare 
que los preceptos impugnados de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de 
mayo, de modificación de la Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte, re-
sultan en su integridad, plenamente conformes con la Constitución Española.

Primer otrosí dice: 
Que, al promover el presente recurso, el Presidente del Gobierno ha invocado el ar-

tículo 161.2 de la Constitución Española, como pone de manifiesto la Providencia de 
ese Tribunal Constitucional de 1 de marzo de 2016, lo que, según el artículo 30 LOTC, 
produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, que el 
Tribunal debe ratificar o levantar en el plazo de cinco meses desde que se planteó el re-
curso.

Esta representación procesal solicita el levantamiento inmediato de la citada sus-
pensión antes del transcurso de dicho plazo de cinco meses y funda esta solicitud en las 
siguientes consideraciones: 

1. El Tribunal Constitucional puede acordar el levantamiento inmediato de la sus-
pensión atendiendo a la presunción de legitimidad de las leyes y a la ponderación de los 
intereses perjudicados por la suspensión.

Es doctrina consolidada del Tribunal Constitucional que, habiendo sido invocado 
el artículo 161.2 CE por el Presidente del Gobierno del Estado al formular un recurso 
de inconstitucionalidad, y producida la suspensión de las disposiciones impugnadas, la 
suspensión puede ser revisada y acordado su levantamiento inmediato sin que deban 
transcurrir cinco meses desde que se produjo.

El levantamiento anticipado de la suspensión sin esperar al transcurso de los cinco 
meses previstos en el artículo 161.2 CE, es una posibilidad admitida por ese Tribunal 
Constitucional, dado que del tenor literal del artículo 161.2 resulta que los cinco meses 
son, precisamente, el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión, inclu-
yéndose entre las potestades del Tribunal la de ratificar o levantar la suspensión den-
tro de ese plazo (entre otros, AATC 355/1989, 154/1994, 75/2010 y 95/2011). Tampoco 
el artículo 30 de la LOTC puede considerarse un obstáculo para el levantamiento de 
la suspensión antes de agotar el referido plazo de cinco meses conforme ha reiterado 
ese Tribunal Constitucional, entre otros, en sus AATC 329/1992, FJ 1; 154/1994, FJ 1; 
222/1995, FJ 1; 176/2002, FJ 1; 398/2005, FJ 2, y 157/2008.

Es doctrina consolidada de ese alto Tribunal (AATC 662/1986, 957/1986, 
1269/1988, 12/1992, 253/1992, 417/1997, 44/1998, 300/2005, 398/2005, 24/2011, 
87/2011, 124/2013, 156/2013 y 115/2014), que el levantamiento o mantenimiento de la 
suspensión derivada de la invocación del art. 161.2 CE se ha de dirimir en función de 
la consideración de varios criterios siendo el primero el relativo a la presunción de legi-
timidad de las normas, especialmente las que tienen fuerza de ley, por el interés gene-
ral que representan en cuanto expresión de la voluntad popular (STC 66/1985, FJ 3, y 
AATC 139/1982, 466/1984, 60/1990, 329/1992, 243/1993, 64/1994, 154/1994, 251/1996, 
44/1998, 257/1998, 199/2000, 5/2002, 172/2002, 20/2002, 100/2002, 30/2003, 13/2004, 
300/2005 y 88/2008).

El segundo criterio es el de la ponderación, de un lado, de los intereses en presen-
cia, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las terceras 
personas afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que pueda 
producir la aplicación de la norma o su suspensión, que deben ser ciertos y efectivos y 
no meramente hipotéticos (AATC 428/2004, FJ 10, y 336/2005, FFJJ 2 y 4), así como 
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la posibilidad de que en uno u otro caso pudieran llegar a producirse situaciones de he-
cho irreversibles que dejasen sin contenido dispositivo la resolución final del proceso 
pendiente (AATC 30/2003, 12/2006, 157/2008, 157/2008 y 95/2011). Dicha valoración 
debe efectuarse al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulan en la de-
manda y de las consideraciones sobre la cuestión de fondo del proceso que resultan aje-
nas a dicha valoración (AATC 30/2003, 42/2011,95/2011 y ATC 157/2013).

Además, y conforme a lo expresado en este mismo Auto y, entre otros muchos, 
en los AATC 329/1992, 243/1993, 64/1994, 251/1996, 44/1998, 257/1998, 199/2000, 
5/2002, 172/2002, 30/2003 y 115/2014, el mantenimiento de la suspensión, en cuanto 
excepción a la regla general del mantenimiento de la eficacia que toda norma posee, 
requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa de la suspensión ex art. 161.2 
CE, aporte y razone con detalle los argumentos que la justifiquen (ATC 85/2012, FJ 5).

2. La aplicación de los artículos impugnados de la Ley 7/2015 no produce perjuici-
os al interés general y, contrariamente, su suspensión impide la publicidad oficial de la 
formación adquirida por los profesionales, con los consiguientes perjuicios para la sa-
lud de quienes practican actividades deportivas.

La suspensión de los preceptos de la Ley 7/2015, relativos a la inscripción en el Re-
gistro Oficial de Profesionales del Deporte de Cataluña de profesionales del deporte, 
concretamente los artículos 6 apartados 1, 2, 3 (inciso final), 4 y 5 (salvo su primer inci-
so); 8; 9; 10 y 11 de la Ley 7/2015, supone que actualmente no se disponga de la debida 
garantía de que los profesionales responsables de la realización de prácticas deportivas 
a los que la ley se refiere, disponen de la mínima preparación necesaria para ello y, a su 
vez, va a redundar en la falta de información para los usuarios acerca de la debida for-
mación de estos profesionales del deporte que le atienden.

Es esencial para la garantía de la salud y la seguridad del usuario, y del público en 
general que va a realizar cualquiera de las prácticas deportivas previstas en la ley, dis-
poner de la debida información acerca de la mínima formación básica indispensable 
de los profesionales que dirigen estas prácticas. Se debe poder estar en condiciones de 
conocer todas estas circunstancias, que son justamente el campo informativo que pro-
porciona el Registro. Al suspenderse estas previsiones el usuario no dispondrá de esta 
información para poder valorar las capacidades y las condiciones de riesgo en que va a 
realizar la actividad deportiva que corresponda.

Unos entrenamientos, o cualquier actividad física en general, van asociados ines-
cindiblemente a unos conocimientos básicos sobre su idoneidad y los beneficios que su 
práctica comporta, si no se dispone de los debidos conocimientos sobre las característi-
cas de la actividad en relación a los sujetos que van a realizarla, ello puede con llevar la 
producción de lesiones y otros riesgos o perjuicios en la salud de las personas, que po-
drían evitarse con la debida formación.

La suspensión de los preceptos mencionados donde se contienen los requisitos acer-
ca de las competencias profesionales y su inscripción en el Registro, impide la posibili-
dad de que el usuario tanto particular, como de los centros donde se realizan las prácti-
cas deportivas, pueda contrastar la capacidad mínima de que disponen los profesionales 
del deporte, incidiendo con ello de forma importante en un aspecto esencial para la sa-
lud y seguridad de los usuarios.

Por otra parte, el levantamiento de la suspensión de los preceptos suspendidos de la 
Ley 7/2015, sobre el Registro no ocasionaría perjuicios graves e irreparables al interés 
general o a terceros afectados. Debe reiterarse que la libertad de circulación o de esta-
blecimiento de los profesionales del deporte no queda limitada con estas previsiones, 
más allá de la razonable acreditación de que disponen de los mínimos conocimientos 
para el ejercicio de dicha actividad en aras a la preservación de la salud y la seguridad 
de los ciudadanos. Pero los requerimientos sobre la mínima formación necesaria no im-
piden el desarrollo de esta actividad, y en ningún caso se establecen teniendo en cuenta 
la procedencia del profesional concernido, sino que se establecen con carácter general, 
ya que el objetivo es preservar la salud y la seguridad del público en general.

Por otro lado, la parte actora no ha demostrado que la vigencia de dichos preceptos 
produciría perjuicios muy graves e irreparables al interés general o a terceros afectados. 
Al no hacerlo, debe acordarse el levantamiento de la suspensión de los preceptos de la 
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Ley 7/2015 impugnados, por coherencia con el principio de presunción de legitimidad 
de las normas y de la actuación constitucional de los poderes públicos.

Por lo que se refiere a la previsión del artículo 4 de la ley 7/2015, relativa a la habili-
tación que la Secretaría General del Deporte pueda establecer convenios y acuerdos de 
equiparación de profesiones y competencias mínimas con otros registros de profesiona-
les del deporte de otros estados miembros de la Unión Europea, también debe acordar-
se el levantamiento de su suspensión. Se trata como se ha dicho anteriormente, de una 
previsión que no tiene eficacia inmediata y que precisa, para desplegar sus efectos, de la 
correspondiente tramitación conforme a lo establecido en la Ley 25/2014, de tratados y 
acuerdos internacionales, con lo cual tampoco se justificaría el mantenimiento de esta 
medida cautelar.

Otrosí solicita: 
Que, teniendo por formuladas las anteriores Consideraciones y, en sus méritos, pre-

vios los trámites oportunos, acuerde el levantamiento inmediato de la suspensión de los 
artículos 4; 6, apartados 1, 2, 3 (su inciso final), 4 y 5 (salvo su primer inciso); 8; 9; 10 y 
11 de la Ley del Parlamento de Cataluña 7/2015, de 14 de mayo, de modificación de la 
Ley 3/2008, del ejercicio de las profesiones del deporte.

Barcelona, para Madrid, 11 de abril de 2016
Esther Andreu i Fornos, letrada del Parlamento de Cataluña
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