
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2016, sobre el Consorci de Serveis 
Universitaris de Catalunya, corresponent al 2014
258-00006/11
Coneixement de l’Informe 7

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la comunicació audiovisual 
de Catalunya
202-00014/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 8

Proposició de llei de mesures urgents de racionalització del temps dedicat per l’alum-
nat a activitats acadèmiques fora de l’horari lectiu
202-00021/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de garantia del temps màxim de resposta en l’atenció sanitària
202-00022/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
202-00090/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació als drets 
dels detinguts a accedir a informacions essencials relatives a llur detenció
250-00324/11
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball interdepartamental per 
a fer front a la no-graduació en ESO
250-00354/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida
250-00356/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre els agregats interins de les universitats públiques
250-00357/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’estudi de l’evolució de les desigualtats a Catalunya
250-00358/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per a la diversi-
tat cultural
250-00359/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre l’accés de les lesbianes a les tècniques de reproduc-
ció assistida
250-00360/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del CAP Pubilla 
Casas, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00361/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el control dels mosquits i la mosca negra a les Terres 
de l’Ebre
250-00362/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals dels treballa-
dors dels equipaments culturals
250-00363/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre els càrrecs electes perseguits per haver donat suport 
a la Resolució 1/XI
250-00364/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola El Despujol, de les Masies 
de Voltregà
250-00365/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la presència de menors en situació de desemparament 
a Barcelona
250-00366/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la defensa de la indústria càrnia
250-00367/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la freqüència d’aturades dels trens de rodalies a Vila-
decans
250-00368/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’urgències pediàtriques a l’Hos-
pital de Sant Celoni
250-00369/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la concertació de les places de la residència per a 
gent gran de Batea
250-00370/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per la talidomida
250-00371/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les denominacions d’origen protegides de l’oli d’oliva
250-00372/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir l’accidentalitat a la carretera 
B-124
250-00373/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre els centres escolars de Rubí
250-00374/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13
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Proposta de resolució sobre l’adequació dels hospitals infantils
250-00375/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els trens Avant entre Lleida i Barcelona
250-00376/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la incorporació de superfície de regadiu al canal Se-
garra-Garrigues
250-00377/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’elaboració del reglament de la Llei 17/2010, de la llen-
gua de signes catalana
250-00378/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les obres de remodelació, ampliació i millorament dels 
centres escolars
250-00379/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Bruguers, de Gavà
250-00380/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la transformació de l’Escola Gavà Mar en institut escola
250-00381/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la prohibició del glifosat i altres herbicides de síntesi
250-00382/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del nou centre d’atenció 
primària de Vilafranca del Penedès
250-00384/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les exportacions d’armes a països que vulneren el dret 
internacional
250-00385/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’atenció primària i continuada a les Terres de l’Ebre
250-00386/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució d’adhesió a l’Aliança Mar Blava
250-00387/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el canal sobreeixidor del riu Daró al pas per la Bisbal 
d’Empordà
250-00388/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la construcció d’un col·lector a la Bisbal d’Empordà
250-00389/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre l’elaboració de pressupostos desagregats per al tram 
d’edat de zero a disset anys
250-00390/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 17/2015, d’i-
gualtat efectiva de dones i homes
250-00391/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas dels autobusos 
de la línia que passa per Alcoletge
250-00392/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre la mort de l’activista sahrauí Brahim Saika
250-00393/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la regulació de la fauna salvatge al Bosc de Poblet
250-00394/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’agenda 2030 de l’ONU
250-00395/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’assetjament a menors
250-00396/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les escoles concertades que separen per sexe
250-00397/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política sanitària
302-00045/11
Presentació: GP C’s 18

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures immediates per a 
fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
302-00046/11
Presentació: GP CSP 20

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política empresarial
302-00047/11
Presentació: GP C’s 23

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
302-00048/11
Presentació: GP PPC 24

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 
10/2015, de formació i qualificació professionals
302-00049/11
Presentació: GP SOC 25

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república amb corrupció 
zero
302-00050/11
Presentació: GP CUP-CC 27

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern de 
l’Estat i la puntualitat dels trens
302-00051/11
Presentació: GP JS 29

4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup del Poble Gitano
413-00003/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 130) 32

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Cultura de Pau 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència perquè exposi el pla de treball de l’entitat
356-00182/11
Sol·licitud 32
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Sol·licitud de compareixença de Meritxell Budó i Pla, presidenta del Fons Català de 
Cooperació al Desenvolupament, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè informi sobre la crisi dels refugiats 
a Europa
356-00186/11
Sol·licitud 32

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre la res-
posta assistencial del Departament de Salut als casos d’enterovirus
355-00033/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 33

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

Compareixença d’una representació de l’Asociación Española de Fabricantes de 
Equipos y Componentes para Automoción davant la Comissió d’Estudi de les Polí-
tiques Industrials en el Sector de l’Automoció
357-00039/11
Substanciació 33

Compareixença d’una representació de l’Asociación Española de Fabricantes de 
Automóviles y Camiones davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials 
en el Sector de l’Automoció
357-00040/11
Substanciació 33

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions de Concessio-
naris de l’Automoció davant la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el 
Sector de l’Automoció
357-00041/11
Substanciació 33

Compareixença d’un responsable del Consorci del Palau de la Música Catalana da-
vant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 16/2015, sobre el Consorci del Palau de la Música Catalana, 
corresponent al període 2010-2013
363-00001/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 34

Compareixença d’un responsable de l’Institut Català de les Empreses Culturals da-
vant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb relació al procediment relatiu a 
l’Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses Culturals, 
aportacions reintegrables i subvencions, corresponent al 2012 i al 2013
363-00002/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 34
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.30. Altres tramitacions

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 5/2016, sobre el 
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya, corresponent al 2014
258-00006/11

CONEIXEMENT DE L’INFORME

D’acord amb l’article 185.4 del Reglament, el Parlament ha conegut l’Informe.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la legislació sobre la 
comunicació audiovisual de Catalunya
202-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27732; 27833).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 26.05.2016; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS (reg. 27733).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.05.2016 al 27.05.2016).
Finiment del termini: 30.05.2016; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27734; 27834).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.05.2016 al 27.05.2016).
Finiment del termini: 30.05.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
202-00090/10

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 27735; 27835).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.05.2016 al 27.05.2016).
Finiment del termini: 30.05.2016; 12:00 h.
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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 regulació de l’actuació policial amb 
relació als drets dels detinguts a accedir a informacions essencials 
relatives a llur detenció
250-00324/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 27903; 27933 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 23.05.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 27903)

Esmena 1, GP CSP (1)
De modificació total de la Proposta de resolució, que queda redactada de la ma-

nera següent
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en les 

circulars, instruccions i formularis que la Direcció General de la Policia adreça als 
responsables de les comissaries de Mossos d’Esquadra: 

1. Que cal informar als detinguts de les circumstàncies de la seva detenció, po-
sar-les a la seva disposició i donar vista de l’atestat, a través del seu advocat, de 
forma que se’ls garanteixi el coneixement dels elements essencials relatius a aques-
ta, aplicant el que disposa l’art. 527 de la LECrim en els seus més estrictes termes 
quan es produeixin situacions en què es consideri necessari procedir a la negativa 
a aquest accés, situació de la que haurà de tenir coneixement l’autoritat judicial 
competent.

2. Que cal adoptar totes les mesures necessàries per a la deguda agilització de 
la tramitació de l’atestat, per garantir que la situació de detenció es perllongarà el 
temps mínim que resulti imprescindible, procurant que la declaració del detingut en 
seu policial es practiqui dintre de les tres primeres hores de la detenció, a fí que pu-
gui passar a disposició judicial en la primera conducció disponible.»

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 27933)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació i addició
«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a continuar recor-

dant mitjançant els comunicats, formularis i procediments interns de treball que els 
responsables de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra adrecen a les di-
ferents unitats directives de l’organització que cal informar els detinguts de les cir-
cumstàncies de la seva detenció i posar a la seva disposició els elements essencials 
relatius a aquesta, i, en el seu defecte, informar dels motius de la seva denegació, 
respectant fidelment allò establert a la Directiva 2012/13/UE sobre el dret a la infor-
mació en els processos penals i els acords establerts en la Comissió Nacional de Coor-
dinació de la Policia Judicial en reunió de data 15 de juliol de 2015.»
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Proposta de resolució sobre la creació d’un grup de treball 
interdepartamental per a fer front a la no-graduació en ESO
250-00354/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26911).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció de dos instituts a Lleida
250-00356/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26912).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els agregats interins de les universitats 
públiques
250-00357/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26913).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’estudi de l’evolució de les desigualtats 
a Catalunya
250-00358/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26914; 27216).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per 
a la diversitat cultural
250-00359/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26915).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’accés de les lesbianes a les tècniques 
de reproducció assistida
250-00360/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26916).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del 
CAP Pubilla Casas, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00361/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26917; 27217).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el control dels mosquits i la mosca 
negra a les Terres de l’Ebre
250-00362/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26925; 27218).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals dels treballadors dels equipaments culturals
250-00363/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26926).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els càrrecs electes perseguits per haver 
donat suport a la Resolució 1/XI
250-00364/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s; GP CSP (reg. 26927; 27318; 27816).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola El Despujol, 
de les Masies de Voltregà
250-00365/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26928; 27219).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la presència de menors en situació de 
desemparament a Barcelona
250-00366/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26929; 27220).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de la indústria càrnia
250-00367/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26930; 27221).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la freqüència d’aturades dels trens de 
rodalies a Viladecans
250-00368/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27222).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un servei d’urgències 
pediàtriques a l’Hospital de Sant Celoni
250-00369/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26931).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.



BOPC 139
25 de maig de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 13 

Proposta de resolució sobre la concertació de les places de la 
residència per a gent gran de Batea
250-00370/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26932).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’atenció als afectats per la talidomida
250-00371/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 27875).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les denominacions d’origen protegides 
de l’oli d’oliva
250-00372/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26933).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir l’accidentalitat 
a la carretera B-124
250-00373/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26934; 27223).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els centres escolars de Rubí
250-00374/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26935).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’adequació dels hospitals infantils
250-00375/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26936).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els trens Avant entre Lleida i Barcelona
250-00376/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 27224).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la incorporació de superfície de regadiu 
al canal Segarra-Garrigues
250-00377/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26937).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració del reglament de la Llei 
17/2010, de la llengua de signes catalana
250-00378/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26938; 27225).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les obres de remodelació, ampliació i 
millorament dels centres escolars
250-00379/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26939; 27226).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut Bruguers, de 
Gavà
250-00380/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26940; 27227).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transformació de l’Escola Gavà Mar 
en institut escola
250-00381/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26941; 27228).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la prohibició del glifosat i altres 
herbicides de síntesi
250-00382/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26942; 27229).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament del nou 
centre d’atenció primària de Vilafranca del Penedès
250-00384/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26943; 27230).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les exportacions d’armes a països que 
vulneren el dret internacional
250-00385/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26944; 27231).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’atenció primària i continuada a les 
Terres de l’Ebre
250-00386/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26945; 27232).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució d’adhesió a l’Aliança Mar Blava
250-00387/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26946; 27233).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el canal sobreeixidor del riu Daró al pas 
per la Bisbal d’Empordà
250-00388/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26947; 27234).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un col·lector a la Bisbal 
d’Empordà
250-00389/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26948; 27235).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’elaboració de pressupostos 
desagregats per al tram d’edat de zero a disset anys
250-00390/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26949; 27236).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el desplegament reglamentari de la Llei 
17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
250-00391/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26950).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el manteniment de la freqüència de pas 
dels autobusos de la línia que passa per Alcoletge
250-00392/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26951).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la mort de l’activista sahrauí Brahim 
Saika
250-00393/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 26952; 27237).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de la fauna salvatge al Bosc 
de Poblet
250-00394/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26953).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’agenda 2030 de l’ONU
250-00395/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26954).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’assetjament a menors
250-00396/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26955).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les escoles concertades que separen 
per sexe
250-00397/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 26956).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 25.05.2016 al 30.05.2016).
Finiment del termini: 31.05.2016; 12:00 h.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
sanitària
302-00045/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 27798 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern so-
bre la política sanitària (tram. 300-00053/11).

Moció

En relació als serveis odontològics de la sanitat pública
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Potenciar la política de prevenció de la sanitat odontològica pública, orien-

tant-la cap a un model de prevenció, on es fomenti la salut bucodental amb campa-
nyes d’educació sanitària, d’educació a les escoles i on es recuperin les campanyes 
de prevenció amb glopeigs de fluor a les escoles.

2. Implantar un programa d’atenció dental infantil (PADI), d’aplicació progres-
siva per grups d’edat, augmentant la cartera de serveis odontològics públics en edat 
infantil per aconseguir una millora de la salut bucodental.

3. Garantir l’accés a l’atenció odontològica especialitzada davant de casos pedià-
trics o amb situacions odontològiques complexes en què l’anestèsia resulti complica-
da, com per exemple discapacitats, nens amb diversitat funcional, etc.

4. Ampliar la cartera de serveis odontològics dirigits a menors amb diversitat 
funcional, nens tutelats, així com a nens amb situació de pobresa, garantint els prin-
cipis d’equitat territorial i igualtat d’oportunitats.

5. Establir programes específics d’atenció bucodental a pacients hospitalitzats 
per processos quirúrgics d’alt risc d’infecció.
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6. Millorar la detecció precoç del càncer oral de Catalunya desenvolupant un pla 
multidisciplinar de detecció precoç a l’Atenció Primària.

7. Convocar més places d’odontòlegs per als centres d’Atenció Primària, així 
com crear places d’higienistes dentals als serveis públics.

8. Crear serveis d’atenció odontològica especialitzada infantil a Girona, Tarrago-
na i Lleida, eliminant les barreres d’accés que evitin als nens haver d’anar a Barce-
lona a rebre tractaments odontològics.

9. Crear una Oficina d’Odontologia que garanteixi la creació, supervisió i com-
pliment del protocols odontològics públics als territoris i del bon funcionament de 
tots els circuits.

En relació a la protecció dels usuaris i dels treballadors
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
10. Establir protocols d’actuació conjuntament amb les associacions de consu-

midors, els col·legis professionals i l’Agència Sanitària de Consum per crear vies de 
denúncia àgil que permetin detectar, sancionar i evitar casos flagrants de mala praxi 
sanitària i que l’Agència Catalana de Consum elabori un informe escrit semestral a 
presentar a la Comissió de Salut.

11. Regular els acords de finançament per als tractaments odontològics pendents 
de realitzar en les clíniques privades, així com el pagament a compte dels mateixos, 
per protegir els interessos dels usuaris i amb supervisió de l’Agència Catalana de 
Consum.

12. Revisar i garantir el compliment de la normativa que afecta les promocions 
dels tractaments sanitaris odontològics en forma d’ofertes econòmiques, rebaixes, 
premis, incentius, subvencions o qualsevol altre tipus d’atractiu econòmic.

13. Reforçar, en coordinació de totes les administracions implicades, les actua-
cions inspectores i sancionadores per assegurar que totes les clíniques compleixen 
amb la normativa vigent en matèria de publicitat i bona praxi sanitària, i que comp-
ten amb la preceptiva autorització sanitària per desenvolupar-la.

14. Emprendre totes les mesures necessàries per garantir el tancament de totes 
aquelles clíniques dentals que tinguin activitat sense estar autoritzades.

15. Revisar la normativa de les clíniques dentals, com a centres sanitaris que són, 
perquè tinguin metges estomatòlegs i odontòlegs responsables dels tractaments i dels 
resultats, i on un responsable mèdic de la clínica dental ben identificat estigui presen-
cialment mentre hi ha activitat clínica al centre odontològic per garantir els resultats.

16. Col·laborar amb totes les administracions competents i els col·legis professio-
nals per assegurar que la situació laboral dels professionals que treballen a les clíni-
ques dentals respecta en tot moment els drets laborals i que la qualitat assistencial 
dels pacients queda plenament garantida.

En relació amb la formació odontològica
El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 
17. Realitzar un estudi detallat sobre l’oferta i demanda de totes les sortides pro-

fessionals de l’àmbit sanitari en funció de les necessitats de la població, i presen-
tar-lo abans de dos mesos a la Comissió de Salut del Parlament.

18. Instaurar la formació continua obligatòria i reglada als odontòlegs, i instaurar 
les especialitats en Odontologia com a la resta de països de la Unió Europea, emprant 
un procediment similar al que s’aplica amb altres col·lectius professionals sanitaris.

Finalment
19. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a presentar un projecte de llei, 

abans de tres mesos des de l’aprovació de la present moció, que garanteixi la regu-
lació i el compliment dels punts aprovats de la moció.

Palau del Parlament, 19 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les mesures 
immediates per a fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
302-00046/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 27839 i 27967 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Lluís Franco Rabell, president del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les mesu-
res immediates per a fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge (tram. 300-
00052/11).

Exposició de motius
El balanç que es pot fer de l’acció pública per reduir l’impacte social dels embar-

gaments i desnonaments d’habitatge pels impagaments de lloguer o d’hipoteca no 
és positiu donada la insuficiència de mitjans desplegats per a impedir que les famí-
lies desnonades no es trobin en una situació d’extrema vulnerabilitat en el moment 
del desnonament i a la vegada lliurades a l’escassíssima capacitat pròpia per trobar 
un habitatge alternatiu i fer front en solitari a les exigències d’una situació d’emer-
gència familiar.

La impugnació per part del Govern de l’Estat de determinats aspectes de la Llei 
24/2015 de 19 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit 
de l’habitatge i la pobresa energètica, en especial en allò relatiu a garantir que cap 
família pot ser desnonada del seu habitatge habitual sense disposar d’un habitatge 
de substitució o de les ajudes pertinents per fer front als impagaments, així com dels 
mecanismes de segona oportunitat, ha posat de manifest el caràcter antisocial, la in-
sensibilitat i la ineficiència de les polítiques desplegades pel govern del Partit Popu-
lar durant tot aquest període de crisi que ha afectat a centenars de milers de famílies 
en situació vulnerable, i que encara es continua produint.

Des de Catalunya però, cal recordar que la Generalitat de Catalunya disposa 
de competències exclusives en matèria d’habitatge, de protecció dels consumidors 
i usuaris i d’assistència a les persones. En aquest sentit la legislació vigent, els pro-
grames d’actuació públics i la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents 
per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica tindran 
probablement efectes positius en la millora del tractament de la crisis habitacional, 
però en l’immediat cal desplegar més esforços i una major coordinació interinstitu-
cional, juntament amb l’instrument bàsic per atendre la situació d’emergència: una 
xarxa d’habitatges de lloguer públics suficient per reallotjar les famílies afectades 
fins a una solució habitacional més definitiva, és a dir cal fer efectiu el fons social 
d’habitatge.

Moltes de les mesures necessàries són simplement una millora dels procedi-
ments i una major col·laboració entre les institucions afectades, que permeti una 
informació fiable i a temps per evitar els prejudicis innecessaris que pateixen una 
gran part de les famílies afectades, d’altres però requereixen una major inversió, una 
major implicació i actuacions més diligents per part de la Generalitat de Catalunya 
competent en matèria d’habitatge, en estreta col·laboració amb els Ajuntaments.

Moció
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta el Govern a exigir al Govern de l’Estat la retirada immediata del recurs 

presentat contra la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, així com d’altres re-
cursos anteriors que afecten a mesures legislatives d’aquests àmbits en considerar 
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que les suspensions que comporten aquests recursos agreujarien la desempara de 
famílies, col·lectius i persones en risc d’exclusió residencial.

2. Dóna suport als acords presos a la Cimera sobre la Llei 24/2015, del 29 de 
juliol, de mesures urgents per a afrontar I’emergència en I’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica del passat dimarts, 3 de maig de 2016, entre el govern de la Ge-
neralitat, els ens locals i els grups promotors de la ILP i insta el Govern a: 

a) Presentar davant el Parlament, en el termini de 2 mesos el projecte de llei de 
modificació de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del Codi de consum de Catalunya, 
que desenvolupi les mesures contra el sobreendeutament dels consumidors relacio-
nat amb l’habitatge habitual tal com es preveu en les disposicions de la llei 24/2015.

b) Presentar davant el Parlament en el termini de dos mesos el projecte de Llei 
de refosa i millora de les disposicions legals en matèria de dret a l’habitatge, tal com 
es preveu en la llei 24/2015 de 29 de juliol que –entre d’altres mesures– garanteixi 
la cobertura que donaven els articles 2 (procediment extrajudicial), 3 (procediment 
judicial), 4 (extensió al fiador de la cancel·lació del deute), 5 (lloguer social obligato-
ri), 7 (cessió obligatòria), disposició addicional (cessió de crèdits), disposició transi-
tòria segona (lloguer social pel procediments en tràmit a l’entrada en vigor de la llei) 
i la disposició final tercera (sancions per no fer lloguer o no fer-ho d’acord amb la 
norma), impugnats pel govern central, amb participació dels ens locals i les entitats 
impulsores de la ILP en la seva redacció.

3. Insta el Govern a, mentre no s’aprova aquesta nova Llei, desenvolupar i apli-
car, sense més demores, els articles de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar I’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica 
que no han estat impugnats i haurien d’estar en marxa, concretament: 

a) Article 6. Mesures per a evitar la pobresa energètica: 
– Signatura en el termini d’1 mes del conveni entre la Generalitat de Catalunya i 

les companyies distribuïdores de gas i electricitat per a l’aplicació de la Llei 24/2015 
que inclogui la creació d’ajuts a fons perdut o descomptes notables destinats a les 
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial i a càrrec del 
benefici que aquestes empreses obtenen amb la prestació de serveis (6.3).

– Que l’empresa subministradora informi, en qualsevol avís o comunicació que 
faci referència a la manca de pagament del servei, dels drets relatius a la pobresa 
energètica (6.5).

b) Article 8. Definició Llindar màxim de despeses destinades a habitatge habi-
tual i a subministraments bàsics: 

– La definició, en el termini d’1 mes dels llindars màxims de despeses destina-
des a subministraments bàsics.

4. Insta el Govern a Presentar en el termini d’un mes el Reglament que reguli els 
procediments extrajudicials i el funcionament de les comissions de sobreendeuta-
ment a què fa referència l’article 2 de la Llei 24/2015.

5. Insta el Govern a presentar en el termini d’un mes el Reglament del Fons Con-
tra la Pobresa Energètica.

6. Insta el Govern a implementar, en el termini d’1 mes, tot un seguit d’actua-
cions immediates, recollint les demandes formulades per la mateixa societat civil 
organitzada, sindicats, moviments veïnals i el full de ruta de la PAH, l’Aliança con-
tra la Pobresa Energètica i l’Observatori DESC, i més concretament: 

a) Realitzar un cens per detectar tots els habitatges que no estan complint amb 
la funció social tal i com estipula la Llei 18/2007 per tal de poder actuar en conse-
qüència i activar-la, sense que això produeixi cap retard en l’aplicació de les sanci-
ons que obliga la Llei 18/2007.

b) Utilitzar tots els mecanismes de la Llei 18/2007 (i el Decret-llei 1/2015) da-
vant entitats financeres i grans tenidors per tal de mobilitzar pisos per a un ús social, 
recorrent si s’escau a la imposició de multes, tal com ho han fet alguns ajuntaments 
en virtut de les disposicions previstes.



BOPC 139
25 de maig de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 22

c) Mobilitzar els immobles en mal estat de conservació aplicant l’article 32 i 40 
de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge i l’article 4 del Decret-llei 1/2015 de mesu-
res extraordinàries i urgents per a la mobilització d’habitatges provinents d’execució 
hipotecària que permeten l’expropiació o ús temporal per fer complir el deure de 
conservació i rehabilitació.

d) Incorporar i/o mantenir als reglaments de totes les Meses d’Emergències (mu-
nicipals o de la Generalitat) com a requisits d’accés, els criteris d’exclusió residen-
cial de la Llei 24/2015 (art. 5.10), per a totes les persones en risc de patir qualsevol 
procediment de desnonament.

e) Utilitzar com a barem per al càlcul del preu del lloguer en els reallotjaments 
els percentatges límit que marca la llei 24/2015 (art.5.7), fent efectiu alhora l’art. 8, 
el qual no ha estat impugnat.

f) Aplicar el principi de solidaritat urbana de la Llei 18/2007 per ampliar el parc 
públic de lloguer social, és a dir, fins a disposar d’un parc mínim d’habitatges desti-
nats a polítiques socials del 15% respecte del total d’habitatges.

g) Ampliar la relació de municipis que es consideren àrees de demanda residen-
cial forta i acreditada.

h) Esgotar la línia d’ajuts engegada enguany, de la qual només s’ha executat el 
22% destinada a pagar factures de subministraments.

i) Aprovar la modificació pressupostària necessària per dotar una partida ex-
traordinària destinada a ajuts al pagament del lloguer i de quotes hipotecàries per 
evitar desnonaments de lloguers i obrir urgentment la convocatòria de nous ajuts 
de lloguer per aquest any i posteriors en forma de convocatòria oberta permanent.

j) Sancionar a les subministradores per tots aquells talls que executin sense haver 
aplicat rigorosament el principi de precaució, amb actuació d’ofici i sense esperar 
les denúncies formals de les famílies que pateixen talls, com s’ha fet fins ara, temps 
en què s’ha presumit que tothom coneix els seus drets, quan des de l’Administració 
no s’ha informat prou a la ciutadania de l’existència de la Llei 24/2015 i els drets 
que confereix.

7. Insta el Govern a actuar de manera coordinada amb les administracions locals 
destinant ajudes específiques als Ajuntaments per completar les seves importants 
aportacions econòmiques i de personal a les problemàtiques socials de l’habitatge i 
la pobresa energètica, segons necessitats específiques de cada municipi, en atenció 
a la seva població i problemàtica social.

8. Insta el Govern a fer les gestions necessàries amb el govern de l’Estat per 
clarificar la legislació actual pel que fa referència a les titulacions d’habitatge que 
realitzen les entitats bancàries i grans tenedors d’habitatge de manera que les seves 
accions judicials quedin dins dels mateixos mecanismes i exigències que les de la 
propietat.

9. Insta el Govern a desplegar instruccions dirigides als jutjats per tal que: 
a) No es realitzi cap desnonament sense el coneixement i l’efectiva presència des 

serveis socials del municipi o de la Generalitat, amb la finalitat de no deixar sense 
habitatge als afectats.

b) Es tingui en compte la negociació entre les parts per resoldre la situació de 
mutu acord.

10. Insta el Govern a: 
a) desplegar instruccions als Mossos d’Esquadra per tal que la seva presència si-

gui exclusivament preventiva i no intimidatòria.
b) negociar amb els col·legis d’advocats de Catalunya un protocol de formació i 

d’actuació específics per al torn d’ofici, pel que fa a la problemàtica del embarga-
ments i dels desnonaments.

c) desplegar instruccions en els serveis vinculats a l’habitatge social i d’emergèn-
cia per tal que la col·laboració amb les entitats municipals sigui més eficient i es doti 



BOPC 139
25 de maig de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 23 

als serveis afectats, Ofideute, etc. del personal i recursos necessaris per fer front a 
les necessitats reals.

d) realitzar campanyes d’informació a la ciutadania dels drets en l’àmbit de l’ha-
bitatge. La ciutadania té clar el dret a una sanitat pública i a l’escola pública, però 
no el dret a un habitatge digne.

e) fer públic de forma periòdica el nombre de persones que estan en exclusió 
habitacional, tal com ho defineix la llei 24/2015, amb la voluntat de visibilitzar la 
magnitud del problema i la seva distribució territorial.

f) elaborar un pla específic per a l’ocupació en barris en situació d’especial emer-
gència, lligat a la cronificació de la pobresa i al fenomen del barraquisme vertical.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2016
Josep Lluís Franco Rabell, president GP CSP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política 
empresarial
302-00047/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 27910 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la interpel·lació al Govern so-
bre la política empresarial (tram 300-00054/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desenvolupar un pla de desplegament de la xarxa de fibra òptica i de la xarxa 

d’accés mòbil d’alta capacitat en polígons industrials i àrees empresarials, priorit-
zant aquells polígons de major activitat en coordinació amb les polítiques de reorde-
nació de polígons industrials i d’impuls de sòl industrial.

2. Coordinar-se amb el Govern d’Espanya per liderar activament la implemen-
tació de la connexió ferroviària d’ample europeu del Corredor Mediterrani per al 
transport de mercaderies, acordant un calendari de posada en servei de les obres 
en execució i impulsant la cerca de consens entre administracions per aconseguir 
l’aprovació de nous trams.

3. Instar el Govern d’Espanya a modificar el Reial decret 900/2015, que regula 
les condicions administratives, tècniques i econòmiques de les modalitats de sub-
ministrament d’energia elèctrica amb autoconsum i de producció amb autoconsum, 
amb l’objectiu d’afavorir els processos de cogeneració d’energia i de producció amb 
autoconsum.

4. Assegurar la provisió de sòl industrial planificat obrint la possibilitat d’orde-
nar la seva ubicació a través de les eines supramunicipals de planificació territorial 
adients.

5. Transformar l’empresa pública Avançsa en un instrument de coinversió, que 
actuï com a eina d’expansió a les fases prèvies a situacions de tancament o desloca-
litzacions, doblant el seu pressupost del 2015 gradualment durant els dos següents 
exercicis pressupostaris i desenvolupant programes específics per a PIMES, impli-
cant el teixit de centres de recerca i centres de transferència en els processos de re-
industrialització.
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6. Introduir clàusules de garantia d’ocupació en els protocols de reindustrialitza-
ció que apliqui Avançsa a les grans empreses que, segons el mapa de riscos, es tro-
bin en risc de tancament o deslocalització.

7. Implicar els centres de recerca de la xarxa CERCA i els centres de transferèn-
cia tecnològica de la xarxa TECNIO en els processos de reindustrialització d’Avan-
çsa amb programes específics.

8. Crear dins el marc del Servei d’Ocupació de Catalunya un programa de forma-
ció específic orientat als treballadors immersos en processos de reindustrialització 
per afavorir la seva adaptació a aquests amb l’objectiu de mantenir la capacitat i el 
coneixement que suposa l’experiència i la qualificació adquirides.

9. Crear dins del programa Catalonia trade and investment d’Acció un conjunt 
de mesures de retorn de talent que es pugui coordinar amb els processos de reindus-
trialització que desenvolupi Avançsa.

10. Desplegar un pla de segona oportunitat de mesures per a pimes i autònoms 
que faciliti que un empresari o un emprenedor tornin a emprendre.

11. Modificar el Codi de Consum de Catalunya i la legislació de política lingüís-
tica per assegurar la llibertat de retolació dels comerços.

12. Desplegar una pla estratègic d’impuls de la indústria 4.0 que permeti ajudar 
les empreses a aplicar les noves fórmules d’organització per tenir com objectiu final 
la implementació del model d’Smart factory.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
302-00048/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 27919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

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 158 del Reglament del Parlament, 
presenta la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política 
fiscal (tram. 300-00051/11).

Moció

El Parlament de Catalunya: 
1. Constata que els catalans pateixen, per la decisió del Govern de la Generalitat, 

la pressió fiscal més elevada d’Espanya, ja que el nombre de tributs propis és el més 
elevat d’entre el conjunt de les comunitats autònomes, i perquè els tipus impositius 
són, en gairebé tots els casos, els més alts.

2. Insta el Govern de la Generalitat a reduir el nombre de tributs propis de la 
Generalitat i a disminuir els tipus impositius de la resta per tal de situar-los, com a 
màxim, en la mitjana espanyola.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC



BOPC 139
25 de maig de 2016

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 25 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el desplegament 
de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals
302-00049/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 27921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre el desplegament de la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals 
(tram. 300-00049/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Desplegar la Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals, donant 

compliment al calendari previst, amb transparència, diàleg i la participació de tots 
agents implicats, buscant el consens, i assegurant-ne el finançament necessari per 
fer possible el seu impuls i per garantir una veritable integració dels subsistemes 
actuals.

2. Regular, abans de l’inici del proper curs 2016-2017, els sistema de beques i 
d’ajuts del sistema integrat.

3. Garantir, abans de finalitzar l’any 2016, el desenvolupament total dels itinera-
ris específics postobligatoris per a persones amb discapacitat i la dotació pressupos-
tària necessària per incrementar el nombre de places i ampliar l’oferta formativa.

4. Determinar un govern únic de formació i qualificació professionals que faci 
efectiva la integració real de la FP inicial i per l’ocupació, que superi la descoor-
dinació tradicional entre els Departaments competents en Ensenyament i Treball, i 
que n’integri les competències corresponents, amb la dotació de recursos materials 
i humans necessària.

5. Elaborar el pla d’acreditació i qualificació professionals abans de finalitzar 
l’any 2016, amb el consens dels diferents agents econòmics i socials implicats, i pre-
sentar-lo en una sessió conjunta de les Comissions Parlamentàries d’Ensenyament i 
Treball del Parlament de Catalunya.

6. Aprovar, abans del 25 de juny de 2016, els Estatuts de l’Agència Pública de 
Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, amb la participació dels dife-
rents agents socials implicats.

7. Ampliar l’oferta pública de qualitat de graus de formació professional, princi-
palment de grau mitjà, a partir de l’objectivació de la necessitat, i garantir-ne la seva 
gratuïtat, adoptar les mesures necessàries per millorar la taxa de graduació i reduir 
el cost d’abandonament o de baixa qualificació.

8. Elaborar un estudi anual sobre l’abandonament escolar prematur amb transpa-
rència, diàleg i participació de tots els agents implicats on s’identifiquin les causes 
de reducció o augment d’aquesta taxa i les respectives taxes de graduació i abando-
nament de les etapes educatives/formatives implicades, així com les mesures d’ac-
tuació adoptades i/o previstes.

9. Reduir les ràtios al sistema de formació professional per millorar la qualitat 
de la formació, prioritzant els recursos materials i humans necessaris que permetin 
reforçar el cos docent i fer possible els desdoblaments, l’acció tutorial i l’atenció in-
dividualitzada.

10. Elaborar, abans de l’inici del proper curs 2016-2017, un pla de formació per-
manent i continuada del professorat del sistema de la formació professional a Ca-
talunya, amb la seva corresponent dotació pressupostària. Aquest pla de formació 
haurà d’abastar continguts curriculars –coneixements tecnològics–, d’innovació pe-
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dagògica i d’adquisició d’experiències –tècniques i mètodes de treball– en entorns 
reals de treball.

11. Equiparar l’exempció en la regulació de preus universitaris per l’excel·lència 
acadèmica demostrada en la qualificació dels estudis previs entre els i les estudiants 
de batxillerat i els cicles formatius de grau superior, i incloure els i les estudiants amb 
matrícula d’honor en els cicles formatius de grau superior en l’exempció total dels 
preus de tots els crèdits dels quals es matriculin per primera vegada durant el primer 
curs del primer any dels seus estudis universitaris per al proper curs 2016-2017.

12. Millorar la integració dels serveis d’informació, orientació i assessorament 
sobre el conjunt de possibilitats del sistema de formació i qualificació professionals, 
i garantir un procés únic, permanent i coordinat que faciliti les transicions laborals, 
educatives i formatives i contribueixi a reduir l’abandonament escolar prematur i 
l’aprenentatge al llarg de la vida de les persones.

13. Millorar la coordinació dels serveis d’informació, orientació, acompanya-
ment i assessorament entre els ensenyaments obligatoris i postobligatoris.

14. Elaborar un mapa d’oferta i de necessitats formatives i de qualificació de 
Catalunya, amb la participació dels ens locals i dels agents socials i econòmics del 
territori.

15. Incorporar el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) en el sistema 
d’acreditació professionals amb les polítiques actives d’ocupació, i millorar la coor-
dinació del sistema de formació i qualificació professionals amb les polítiques acti-
ves d’ocupació.

16. Garantir un servei permanent i gratuït per a la detecció de les necessitats més 
urgents i la validació acadèmica, respectant les garanties d’accés de totes les perso-
nes treballadores que recull l’article 45 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya pel 
que fa a la formació i promoció professional dels treballadors.

17. Reconèixer la dedicació que ha de dur a terme el personal dels centres per 
l’acreditació de competències laborals o validació acadèmica dels títols en condi-
cions de qualitat, habilitant una partida específica a l’efecte.

18. Elaborar un marc normatiu per regular els drets i deures de les persones en 
pràctiques i aprenents a les empreses que els acullen, i les condicions que han de 
complir els centres formatius i les empreses, tant en el sistema de formació dual com 
d’alternança, acordat amb els agents socials, en el qual s’inclogui: 

a) Un Estatut de l’Aprenent per regular les relacions entre els i les aprenents i 
l’empresa, i garantir-ne el seu control, per evitar abusos en la relació laboral. El se-
guiment d’aquest Estatut estarà garantit per part dels sindicats de treballadors i tre-
balladores.

b) Una regulació de la figura del tutor del centre i del tutor de l’empresa per a 
cada alumne, per garantir l’acompanyament de l’aprenent i el diàleg entre empresa i 
centre formatiu en les diferents fases i activitats que desenvolupi l’alumnat durant la 
seva formació, i garantir-ne el seu control.

c) Una guia d’estada a l’empresa, en la qual s’incloguin els drets que tenen i els 
deures que han d’assumir tant el/l’aprenent, com el centre de formació i l’empresa 
on es realitza l’estada.

19. Assegurar la qualitat de la formació professional per a l’ocupació adreçada 
prioritàriament a treballadors desocupats, tot garantint els recursos econòmics per 
al seu desenvolupament: 

a) Anticipant els recursos necessaris per garantir el finançament efectiu de l’ac-
tivitat formativa en les condicions de qualitat especificades.

b) Assegurant la liquidació econòmica dels expedients, en un termini màxim de 
3 mesos des de la data de presentació de la justificació de la seva execució.

20. Avançar a l’inici del curs 2016-2017 en la Regulació de l’Informe d’Avaluació 
del Sistema previst per a finals de l’any 2017 amb transparència, diàleg i la partici-
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pació de tots agents implicats, en la publicació de dades amb estudis longitudinals 
dels darrers cinc anys de: 

a) Nombre d’alumnes per unitat i abandonament per curs i per famílies profes-
sionals, cicles formatius, curs (primer/segon).

b) Finançament específic de FP als centres dels diferents subsistemes.
c) Recursos humans específics de FP.
d) Dades d’inserció laboral dels graduats en títols del Sistema Educatiu i Certifi-

cats de Professionalitat del Sistema Laboral segons tipologia de contracte, durada i 
afinitat amb la formació realitzada.

e) Dades d’alumnat en programes de formació dual del Departament d’Ensenya-
ment diferenciats per: alternança simple, alternança en formació dual, família pro-
fessional, cicle formatiu, curs acadèmic (primer o segon), centre formatiu/educatiu, 
inserció laboral segons el punt b), abandonament dels programes, graduació i mitja-
na d’hores curriculars realitzades a l’empresa.

f) Mapa de l’oferta educativa/formativa dels diferents subsistemes amb la seva 
adequació al mercat de treball.

Palau del Parlament, 20 de maig de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una república 
amb corrupció zero
302-00050/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 27922 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent mo-
ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre una república amb corrupció zero 
(tram. 300-00050/11).

Moció
1. Instar el Govern a crear un Mecanisme Català de Prevenció i Lluita Contra la 

Corrupció i el Frau, sense adscripció de cap partida pressupostària, a la conselleria 
de Justícia. Aquest mecanisme tindrà la funció d’actuar de mecanisme de coordina-
ció i d’interoperabilitat entre la Fiscalia Anticorrupció de Catalunya, Mossos d’Es-
quadra, Oficina Antifrau, Sindicatura de Comptes, Síndic de Greuges, Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya i Agència Tributària.

En el marc d’aquest Mecanisme el Govern garantirà que un mínim del 10 % dels 
efectius personals de la Fiscalia a Catalunya i un 2 % dels efectius personals del cos 
de Mossos d’Esquadra es dediquen exclusivament a la investigació dels delictes vin-
culats a la corrupció política i econòmica, habilitant també la incorporació de facul-
tatius en matèria econòmica-financera a la Unitat Operativa Adjunta.

A més i des d’aquest Mecanisme el Govern donarà instruccions per comparèi-
xer com a acusació particular en tots els procediments judicials vinculats a delictes 
de corrupció política i frau fiscal en què el patrimoni i recursos públics de la Ge-
neralitat de Catalunya –com ja va sol·licitar aquest Parlament, el maig del 2015, en 
relació al Cas Palma Arena, en ser perjudicada la Generalitat com coreceptora dels 
impostos estafats– apareguin indiciàriament com a perjudicats incloent-hi en aquest 
concepte el frau a qualsevol tribut del qual tingui capacitat de decisió la Generalitat 
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de Catalunya. El Govern també valorarà comparèixer com a acusació popular en els 
procediments judicials relatius a delictes de corrupció política i frau fiscal d’especial 
gravetat i rellevància. En tots aquests procediments l’assistència lletrada es durà a 
terme amb el personal dels serveis jurídics de la Generalitat.

2. Instar el Govern a comparèixer un cop l’any al Ple del Parlament durant el 
mes de gener en una sessió monogràfica de control per tal de donar compte del 
compliment de les resolucions adoptades en el marc de la Comissió de Sindicatura 
de Comptes relatives als informes emesos per part de l’esmentada Sindicatura, a les 
mesures adoptades i dels expedients informatius i sancionadors adoptats al respecte. 
En el mateix Ple monogràfic i per part del Mecanisme Català de Prevenció i Lluita 
contra la Corrupció i el Frau es presentarà un informe sobre l’any anterior que re-
culli el nombre d’investigacions i de causes judicials obertes per corrupció política 
i frau fiscal a Catalunya, els recursos destinats, i els resultats obtinguts en termes 
d’esclariment, reparació i garanties de no repetició, així com un anàlisi acurat dels 
patrons de conducta detectats, els factors de risc i les propostes per eradicar-los.

3. Instar el Govern a presentar tan aviat com sigui possible un projecte de llei que 
permeti la modificació de l’article 71 de la Llei de Finances Públiques per tal que la 
Sindicatura de Comptes tingui plena llibertat de criteri a l’hora de decidir l’objecte 
dels seus informes i que permeti la protecció blindada dels alertadors i les alerta-
dores mitjançant la possibilitat de remetre denúncies anònimes a qualsevol dels or-
ganismes del Mecanisme i a l’adopció de les mesures corresponents per garantir-ne 
la confidencialitat.

4. Instar la Sindicatura de Comptes a: 
a) Aplicar tan aviat com sigui possible un topall de retribucions que ascendeixi 

com a màxim a 67.000 euros anuals i a reinvertir l’estalvi en personal tècnic de su-
port a l’esmentada Sindicatura.

b) Traslladar la seva seu a un edifici patrimoni de la Generalitat de Catalunya.
5. Instar l’Oficina Antifrau de Catalunya a: 
a) Eliminar la pluralitat de càrrecs de direcció de l’Oficina de tal manera que en 

resulti un únic càrrec directiu, establir un topall màxim de retribucions que ascen-
deixi com a màxim a 67.000 euros anuals i a reinvertir l’estalvi en personal tècnic 
de suport a l’esmentada Oficina.

b) Eliminar la despesa relativa a participació dels responsables de l’oficina en vi-
atges i trobades internacionals i a reinvertir l’estalvi en personal tècnic de suport a 
l’esmentada Oficina.

c) Centrar tots els recursos humans i materials en la investigació de la corrupció 
política i el frau i a erigir-se en un autèntic instrument útil de lluita contra la impu-
nitat en aquests àmbits.

d) Publicitar, al final de cada exercici, el detall de totes les males praxis detecta-
des i el resultat de cada intervenció i expedient de l’Oficina Antifrau.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les inversions 
del Govern de l’Estat i la puntualitat dels trens
302-00051/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 27924 i 27999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.05.2016

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les inversions del Govern de 
l’Estat i la puntualitat dels trens (tram. 300-00056/11).

Moció
El 2010, mitjançant el Reial Decret 2034/2009, de 30 de desembre, es va fer 

efectiu el traspàs dels serveis de rodalies de Barcelona a la Generalitat de Catalu-
nya, el qual va ser ampliat als serveis regionals el 2011, mitjançant el Reial Decret 
1598/2010, de 26 de novembre.

A partir d’aquell moment la Generalitat es va convertir en titular de tots els ser-
veis ferroviaris de rodalies i regionals sobre la xarxa ferroviària d’interès general en 
l’àmbit de Catalunya i assumia les competències sobre la regulació, la planificació, 
la gestió, la coordinació i la inspecció dels serveis, així com la potestat tarifària.

Mitjançant l’Acord per a la utilització de la capacitat de la infraestructura ferro-
viària de rodalies de Barcelona entre el Ministeri de Foment, la Generalitat i Adif, 
de 8 de febrer de 2010, i la seva addenda de 23 de desembre de 2010 per incloure 
els servies regionals, es van assignar a la Generalitat de Catalunya totes les franges 
horàries vinculades a la prestació d’aquests serveis i es determinava la col·laboració 
entre Adif i la Generalitat per programar solcs-horaris, freqüències i organització 
de línies.

El traspàs del conjunt de Rodalies de Catalunya però, va quedar incomplet ja que 
no es van traspassar ni els trens ni la infraestructura, que segueix estan gestionada 
per l’Administració General de l’Estat mitjanit Adif.

Per part del Govern de l’Estat espanyol s’han incomplert de forma manifesta els 
compromisos derivats del traspàs dels serveis de Rodalies de Catalunya dificultant 
greument a la Generalitat de Catalunya l’exercici de les competències que li corres-
ponen.

Així des del 2010 l’Administració General de l’Estat no ha complert b la seva 
obligació de fer la consignació pressupostària anual a favor de la Generalitat de Ca-
talunya per finançar el dèficit generat pels serveis traspassats, i s’ha compensat di-
rectament el dèficit dins del marc de relacions Renfe - Mifo - Adif.

Tampoc s’ha arribat a formalitzar un marc contractual amb Renfe Operadora tot 
i haver estat aprovat pel Govern de la Generalitat de Catalunya ni s’han signat amb 
Adif protocols ni acords addicionals previstos en el traspàs amb relació a la dispo-
nibilitat de la infraestructura i les estacions.

La infraestructura actual sobre la que circulen els serveis de Rodalies de Cata-
lunya es troba en molts punts al límit de la seva capacitat, condicionada pels trams 
de via única i per la manca d’inversions en els darrers anys. Les inversions previstes 
al Pla d’Infraestructures de Rodalia de Barcelona 2008 - 2015 incloïa un programa 
d’inversions per a la modernització de la infraestructura existent, noves infraestruc-
tures i millores i noves estacions per un total de 4.000 M d’€ dels quals només s’han 
executat actuacions de millora per un import equivalent al 10%. Aquest fet supo-
sa un baix grau de millora de la fiabilitat de la infraestructura amb conseqüències 
clares sobre la qualitat del servei als usuaris que d’altra banda ha suposat un incre-
ment de les limitacions temporals de velocitat al conjunt de la xarxa.
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Al 2013, per prendre mesures sobre aquesta pèrdua de fiabilitat, es va acordar 
amb el Ministeri de Foment un Pla d’actuacions prioritàries a la RFIG per a la mi-
llora de la seguretat, fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de Catalunya 
amb una inversió de 306 M d’€ que el Mifo es comprometia a invertir en el període 
2014 - 2015. A data de 9 de maig de 2016, el grau de compliment d’aquestes inver-
sions, d’acord amb la informació de la que es disposa, és el següent: 1,6% en servei, 
37,9% en fase d’obres (execució o contractació), 46,3% en projecte i 14,3% pendent 
d’impuls.

Al mes d’abril, mitjançant l’operador Renfe Operadora, Adif va traslladar a la 
Generalitat els nous horaris que vol implantar a partir del 12 de juny de 2016 per tal 
d’adequar els horaris a la situació d’explotació actual, molt condicionada i limitada 
per les seves pròpies característiques (no millorades per la manca d’inversió), per 
limitacions temporals de velocitat (no resoltes també per falta d’inversió), i per nous 
requeriments de seguretat.

Des d’Adif s’ha plantejat de forma unilateral la implantació d’uns nous horaris 
per als serveis de Rodalies de Catalunya de competència de la Generalitat de Cata-
lunya que repercuteixen en els horaris ofertats als clients. Aquest nous horaris són 
conseqüència de les deficiències i limitacions derivades del mal estat de gestió i 
conservació de les infraestructures ferroviàries de competència de l’Administració 
General de l’Estat.

Els nous horaris proposats suposen de forma general un increment dels temps de 
viatge de totes les línies i consoliden els retards actuals, sense que s’hagi explicitat 
cap mesura o actuació concreta per a donar solució a aquesta situació i possibilitar 
una millora dels temps de trajecte als usuaris.

La causa d’aquest empitjorament dels temps de viatge que Adif vol imposar als 
usuaris de Catalunya és el mal estat de la xarxa de Rodalies i Regionals de Cata-
lunya com a conseqüència de dècades de no inversió per la millora de la xarxa de 
Catalunya. Aquesta manca d’inversió, que fins ara s’ha concretat i patit per part dels 
usuaris de Rodalies en forma d’accidents, incidents, averies i una continuada pèr-
dua de velocitat comercial i fiabilitat, ara ADIF la vol portar al límit augmentant els 
temps de viatge per la reducció de velocitat que imposarà als trens que circulin per 
xarxa de Catalunya afectant a rodalies i regionals sense l’adopció de les inversions i 
mesures correctores corresponents.

En base a l’exposat no es considera que pugui ser acceptable la modificació i 
empitjorament dels horaris dels serveis sense que aquests vagin acompanyats de la 
corresponent explicació de les mesures en execució o que es desenvoluparan les ac-
tuacions adients per redreçar aquesta situació i permetre una millora de serveis i del 
temps de viatge dels usuaris.

El Parlament insta el Govern i la Generalitat a: 
1. Que accepti cap canvi en els horaris de Rodalies de Catalunya que empitjorin 

els temps de viatge si no es disposa del subministrament per part d’Adif de la infor-
mació detallada dels motius del canvi efectuat i de les mesures concretes i calen-
daritzades de reversió de la situació per a recuperar els temps de viatge que afecten 
negativament als usuaris dels serveis de Rodalies de Catalunya.

2. Exigir al Govern de l’Estat la realització amb caràcter urgent de les inversions 
per desactivar les limitacions temporals de velocitat (LTV) existent en els serveis de 
Rodalies de Catalunya per garantir un servei digne als usuaris de Catalunya.

3. Exigir al Govern de l’Estat l’execució de les inversions previstes en els dife-
rents acords subscrits, en el Pla de Rodalia de Barcelona i en l’acord dels 306 M d’€, 
així com l’execució de la resta  d’actuacions demanades en els diferents fòrums 
de coordinació i seguiment d’actuacions estatals a Catalunya entre la Generalitat i 
l’Estat. Complint amb tots els compromisos derivats del traspàs de competències a 
la Generalitat de Catalunya sobre els serveis de Rodalies de Catalunya i específica-
ment a: 
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– Transferir anualment a la Generalitat de Catalunya els recursos establerts als 
acords de traspàs, necessaris per a finançar l’explotació dels serveis.

– Impulsar la formalització del contracte de gestió del servei amb l’empresa ope-
radora Renfe. 

– Formalitzar el conveni per a la participació de la Generalitat de Catalunya en 
la gestió de les estacions ferroviàries.

4. Exigir al Govern de l’Estat el traspàs de la infraestructura (vies i estacions) per 
completar el traspàs de Rodalies de Catalunya, mitjançant la segregació de la xarxa 
ferroviària d’interès general per tal que la Generalitat pugui assumir la totalitat de 
competències sobre el conjunt del sistema ferroviari de Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4. Informació

4.48. Intergrups parlamentaris

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

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 130)

En el BOPC 130, pàgina 16.

On hi diu: 
«I convida a assistir a les reunions de treball les entitats que es detallen a conti-

nuació: 
– Federació d’Associacions Culturals Cristianes de Catalunya
– Agrupació d’Entitats Gitanes dels Països Catalans
– Rromane Glasura - Veus Gitanes»

Hi ha de dir: 
«I convida a assistir a les reunions de treball les entitats que es detallen a conti-

nuació: 
– Església Evangèlica de Filadèlfia a Catalunya
– Agrupació d’Entitats Gitanes dels Països Catalans
– Rromane Glasura - Veus Gitanes»

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Cultura de Pau davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència perquè exposi el pla de 
treball de l’entitat
356-00182/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del GP JS (reg. 27664).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 20.05.2016.

Sol·licitud de compareixença de Meritxell Budó i Pla, presidenta 
del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, davant la 
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència perquè informi sobre la crisi dels refugiats a Europa
356-00186/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del GP JS (reg. 27721).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 20.05.2016.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre la resposta assistencial del Departament de Salut als casos 
d’enterovirus
355-00033/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller, del Departament de Salut (reg. 27838).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 23.05.2016.

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

Compareixença d’una representació de l’Asociación Española de 
Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción davant 
la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de 
l’Automoció
357-00039/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Indus-
trials en el Sector de l’Automoció, tinguda el 23.05.2016, DSPC-C 128.

Compareixença d’una representació de l’Asociación Española de 
Fabricantes de Automóviles y Camiones davant la Comissió d’Estudi 
de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
357-00040/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Indus-
trials en el Sector de l’Automoció, tinguda el 23.05.2016, DSPC-C 128.

Compareixença d’una representació de la Federació d’Associacions 
de Concessionaris de l’Automoció davant la Comissió d’Estudi de les 
Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
357-00041/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 5 de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Indus-
trials en el Sector de l’Automoció, tinguda el 23.05.2016, DSPC-C 128.
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Compareixença d’un responsable del Consorci del Palau de la Música 
Catalana davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb 
relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 16/2015, 
sobre el Consorci del Palau de la Música Catalana, corresponent al 
període 2010-2013
363-00001/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 3, tinguda el 
12.05.2016, DSPC-C 119.

Compareixença d’un responsable de l’Institut Català de les Empreses 
Culturals davant la Comissió de la Sindicatura de Comptes amb 
relació al procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2015, 
sobre l’Institut Català de les Empreses Culturals, aportacions 
reintegrables i subvencions, corresponent al 2012 i al 2013
363-00002/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de la Sindicatura de Comptes en la sessió 3, tinguda el 
12.05.2016, DSPC-C 119.
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