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XI legislatura · segon període · número 165 · dijous 23 de juny de 2016

TAU L A D E C O N T I N G U T
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 electoral de Catalunya
202-00023/11
Esmenes a la totalitat

9

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de préstec
202-00032/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

9

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
202-00033/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

9

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
202-00034/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

9

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la
nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
202-00035/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

10

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la prestació de
serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les persones en situació de
dependència
202-00036/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

10

Proposició de llei de mesures urgents per al millorament de la qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00037/11
Presentació: GP C’s

10

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
3.10.23. Cessament, renúncia i revocació de càrrecs
Procediment de revocació del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
299-00001/11
Text presentat

14

3.10.25. Propostes de resolució
Proposta de resolució sobre els agregats interins de les universitats públiques
250-00357/11
Esmenes presentades

15

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les escoles
250-00404/11
Esmenes presentades

15

Proposta de resolució sobre la formació professional
250-00405/11
Esmenes presentades

15
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Proposta de resolució sobre el programa «Educació financera a les escoles de Catalunya»
250-00407/11
Esmenes presentades

16

Proposta de resolució sobre la carretera L-702 al pas per Puigverd de Lleida
250-00411/11
Esmenes presentades

16

Proposta de resolució sobre la carretera B-500
250-00412/11
Esmenes presentades

17

Proposta de resolució sobre la revisió de la concessió d’ajuts per als menjadors
escolars
250-00414/11
Esmenes presentades

17

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de desenvolupament de les infraestructures i dels serveis dels polígons industrials de Castellar del Vallès
250-00416/11
Esmenes presentades

18

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola Ernest Lluch
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00417/11
Esmenes presentades

19

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola Paco Candel
de l’Hospitalet de Llobregat
250-00418/11
Esmenes presentades

19

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a Gavà
250-00419/11
Esmenes presentades

19

Proposta de resolució sobre la creació d’una escola oficial d’idiomes a Gavà
250-00420/11
Esmenes presentades

20

Proposta de resolució sobre les funcions de l’oficina temporal dels Mossos d’Esquadra a Aitona
250-00423/11
Esmenes presentades

20

Proposta de resolució sobre la platja de Pals
250-00424/11
Esmenes presentades

20

Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, de Santa Perpètua de Mogoda
250-00436/11
Esmenes presentades

21

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a les comarques de Lleida
i sobre la defensa de l’educació pública
250-00437/11
Esmenes presentades

21

Proposta de resolució sobre els plans de desenvolupament local
250-00438/11
Esmenes presentades

22

Proposta de resolució sobre el projecte d’obres de prolongació de la C-32
250-00439/11
Esmenes presentades

22

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies al pas per Sant Feliu de
Llobregat
250-00446/11
Esmenes presentades

23

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de Figaró-Montmany
250-00450/11
Esmenes presentades
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Proposta de resolució sobre la protecció de la platja Llarga de Vilanova i la Geltrú
250-00451/11
Esmenes presentades

23

Proposta de resolució sobre la segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals i bombers
250-00453/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

Proposta de resolució sobre la transposició de la Directiva 2014/24/UE del Parlament
Europeu i del Consell, sobre contractació pública, i de la Directiva 2014/23/UE del Parlament i del Consell, relativa a l’adjudicació de contractes de concessió
250-00454/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

Proposta de resolució sobre les fórmules de col·laboració amb el Govern d’Andorra per a canalitzar les ofertes de treball per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de
Catalunya
250-00456/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

Proposta de resolució sobre la llei electoral de Catalunya
250-00457/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

24

Proposta de resolució sobre la transparència en les subvencions del Departament
de la Presidència
250-00458/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

Proposta de resolució sobre la transparència en les retribucions dels càrrecs públics
250-00459/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

Proposta de resolució sobre la mort sobtada cardíaca
250-00460/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

Proposta de resolució sobre la neteja del litoral amb embarcacions de neteja
250-00461/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

Proposta de resolució sobre la reconsideració de l’autorització de l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs
250-00462/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

25

Proposta de resolució sobre la supressió d’un grup de P3 de l’Escola Rosa Oriol,
de Lliçà d’Amunt
250-00463/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

26

Proposta de resolució sobre els centres residencials d’acció educativa
250-00464/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

26
26

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00465/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

26
26

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellar del Vallès
250-00466/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

26
26

Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de Renfe de Manresa
i el millorament de la mobilitat ferroviària entre Manresa i Barcelona
250-00467/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre les polítiques públiques per a fer front a l’epidèmia
del VIH
250-00469/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

27
27

Proposta de resolució sobre la cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica
integral dels infants i els adolescents
250-00470/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

27
27

Proposta de resolució sobre la incidència dels deures escolars en els estudiants
250-00471/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

28
28

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol per a la pràctica d’analítiques
als interns dels centres penitenciaris
250-00472/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

28
28

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Molins de Rei
250-00473/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

28
28

Proposta de resolució sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa
250-00474/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

29
29

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren al pas per Sant Feliu de Llobregat
250-00475/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

29
29

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
250-00476/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

29
29

Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat amb l’Ajuntament de Calafell
250-00477/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

30
30

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues extraordinàries als empleats
públics de la Generalitat
250-00478/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

30
30

Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret d’excedència a les docents
que se sotmetin a un tractament de fertilitat
250-00479/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

30
30

Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X i 64/XI, sobre
la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou institut de Tordera
250-00480/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

31
31

Proposta de resolució sobre la jornada compactada als centres educatius
250-00481/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes
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Proposta de resolució sobre el desplaçament de la línia de 220 kV Constantí-Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00482/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

31
31

Proposta de resolució sobre l’atenció multidisciplinària i integral als pacients amb
baixa visió i ceguesa
250-00483/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

32
32

Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola l’Escoleta de Cerdanyola del
Vallès com a centre educatiu públic singular
250-00484/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

32
32

Proposta de resolució sobre la connectivitat del Maresme amb l’aeroport de Barcelona - El Prat
250-00485/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

32
32

Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç i inversions
250-00486/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

33
33

Proposta de resolució sobre la inclusió de Querol en la denominació d’origen Penedès
250-00487/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

33
33

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’Escola Can Fabra, de
Barcelona
250-00488/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

33
33

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-245 a Sant Boi de Llobregat
250-00489/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

34
34

Proposta de resolució sobre les condicions laborals de les cambreres de pisos
250-00490/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

34
34

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines
250-00491/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

34
34

Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions laborals del professorat
250-00492/11
Tramesa a la Comissió
Termini de presentació d’esmenes

35
35

Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00493/11
Presentació: GP C’s

35

Proposta de resolució sobre la formació d’especialistes en biblioteques escolars
250-00494/11
Presentació: GP C’s

36

Proposta de resolució sobre l’ús de Whatsapp com a mitjà de comunicació
250-00495/11
Presentació: GP C’s
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Proposta de resolució sobre el compliment del Conveni col·lectiu de l’Hospital Universitari Sant Joan, de Reus
250-00496/11
Presentació: GP C’s

39

Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de la línia S5 de Ferrocarrils
de la Generalitat a Rubí
250-00497/11
Presentació: GP CSP

40

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic de reactivació socioeconòmica del Baix Penedès
250-00498/11
Presentació: GP C’s

41

Proposta de resolució sobre el finançament de la llet sense lactosa per als infants
amb intolerància
250-00499/11
Presentació: GP C’s

42

Proposta de resolució sobre el finançament de les màscares d’inhalació pediàtrica
250-00500/11
Presentació: GP C’s

43

Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat d’expertesa en esclerosi lateral
amiotròfica
250-00501/11
Presentació: Montserrat Candini i Puig, del GP JS, Martín Eusebio Barra López, del GP C’s,
Raúl Moreno Montaña, del GP SOC, Marta Ribas Frías, del GP CSP, Santi Rodríguez i Serra,
del GP PPC, Eulàlia Reguant i Cura, del GP CUP-CC

44

Proposta de resolució sobre l’oferta del cicle formatiu d’administració i finances a
l’Institut J. V. Foix, de Rubí
250-00502/11
Presentació: GP C’s

45

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de Garantia del
Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11
Tramitació
Termini de presentació d’esmenes

45
45

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences

46

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general
270-00003/11
Esmenes a la totalitat

46

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa a la memòria històrica, i d’altres
normes relacionades
270-00004/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat

46

3.30. Altres tramitacions
3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
Informe del Síndic de Greuges sobre la seguretat privada a Catalunya
360-00008/11
Tramitació en Comissió

47

Informe del Síndic de Greuges sobre oci nocturn i convivència ciutadana
360-00009/11
Tramitació en Comissió
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4. Informació
4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament
Modificació del calendari de sessions plenàries per al segon període de sessions
244-00007/11
Acord

48

4.50. Compliment de resolucions i de mocions
4.50.01. Compliment de resolucions
Control del compliment de la Resolució 7/XI, sobre la recuperació de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics
290-00001/11
Designació de la Comissió competent

48

4.50.02. Compliment de mocions
Control del compliment de la Moció 39/XI, sobre la política sanitària
390-00039/11
Designació de la Comissió competent

48

Control del compliment de la Moció 40/XI, sobre les mesures immediates per a
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
390-00040/11
Designació de la Comissió competent

49

Control del compliment de la Moció 41/XI, sobre la política empresarial
390-00041/11
Designació de la Comissió competent

49

Control del compliment de la Moció 42/XI, sobre el desplegament de la Llei 10/2015,
de formació i qualificació professionals
390-00042/11
Designació de la Comissió competent

49

Control del compliment de la Moció 43/XI, sobre una república amb corrupció zero
390-00043/11
Designació de la Comissió competent

49

Control del compliment de la Moció 44/XI, sobre les inversions del Govern de l’Estat i la puntualitat dels trens
390-00044/11
Designació de la Comissió competent

49

4.53. Sessions informatives i compareixences
4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Igualtat de les Persones amb la
consellera de la Presidència sobre l’anunci de la creació d’un observatori de la
igualtat de gènere
354-00070/11
Sol·licitud i tramitació

50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera
d’Ensenyament sobre l’anunci d’eliminar nous recursos educatius per a atendre la
diversitat i combatre les desigualtats a l’escola
354-00071/11
Sol·licitud i tramitació

50

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb el vicepresident
del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre l’anunci d’eliminar nous recursos
educatius per a atendre la diversitat i combatre les desigualtats a l’escola
354-00072/11
Sol·licitud i tramitació

50

4.53.05. Sol·licituds de compareixença
Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Igualtat davant la Comissió
d’Afers socials i Famílies perquè informi de l’aplicació de la Llei 11/2014
356-00210/11
Sol·licitud
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Bibliomèdia davant la Comissió
d’Ensenyament perquè informi sobre la conveniència d’establir i mantenir biblioteques als centres educatius
356-00211/11
Sol·licitud

51

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de l’Audiovisual de
Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè presenti l’Informe
sobre la presència a Internet de continguts que inciten a la violència masclista
356-00212/11
Sol·licitud

51

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’actuació dels Mossos d’Esquadra en l’Operació Pandora
356-00223/11
Sol·licitud

51

Sol·licitud de compareixença del ministre de l’Interior davant la Comissió d’Afers
Institucionals perquè informi sobre les converses fetes públiques per un mitjà de
comunicació
356-00224/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

52
52

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant
la Comissió d’Afers Institucionals perquè doni explicacions sobre les converses publicades a diversos mitjans de comunicació
356-00226/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

52
52

Sol·licitud de compareixença d’un representant del Grup Planeta davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les converses fetes públiques per un
mitjà de comunicació
356-00227/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

52
52

Sol·licitud de compareixença del ministre de l’Interior davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè doni explicacions sobre les informacions publicades a diversos
mitjans de comunicació els darrers dies
356-00228/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

53
53

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les converses fetes públiques
per un mitjà de comunicació
356-00229/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió
Tramesa a la Comissió

53
53

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i
d’altres persones
Aquesta publicació és impresa en
paper ecològic (definició europea
ECF), en compliment del que
estableix la Resolució 124/III del
Parlament, sobre la utilització del
paper reciclat en el Parlament i en
els departaments de la Generalitat,
adoptada el 30 d’abril de 1990.
Els documents publicats en el
Butlletí Oficial del Parlament de
Catalunya (BOPC) són una
reproducció fidel dels documents
originals entrats al Registre.
La numeració del BOPC no està
necessàriament vinculada a una
sola data.

Compareixença d’una representació de Drassanes per la República Catalana davant
la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
357-00123/11
Substanciació

53

4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern
i d’altres òrgans
4.70.10. Altres comunicacions
Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020
335-00007/11
Presentació: Govern de la Generalitat

54

Segona edició
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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 electoral de Catalunya
202-00023/11
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 30327 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

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 113 i següents del Reglament
del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei electoral de Catalunya (tram. 202-00023/11).
Esmena 1, GP PPC
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 15 de juny de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposició de llei d’accés als llibres de text per mitjà d’un sistema de
préstec
202-00032/11
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 27.06.2016 al 08.07.2016).
Finiment del termini: 11.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposició de llei integral contra totes les formes d’odi i discriminació
202-00033/11
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 27.06.2016 al 08.07.2016).
Finiment del termini: 11.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
202-00034/11
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 27.06.2016 a
l’1.07.2016).
Finiment del termini: 04.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.
3.01.02. Proposicions de llei
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Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost,
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la
vegueria del Penedès
202-00035/11
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 27.06.2016 a
l’1.07.2016).
Finiment del termini: 04.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposició de llei de mesures urgents per a millorar la qualitat en la
prestació de serveis relatius a l’autonomia personal i a l’atenció a les
persones en situació de dependència
202-00036/11
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 27.06.2016 al 08.07.2016).
Finiment del termini: 11.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposició de llei de mesures urgents per al millorament de la
qualitat en la prestació de serveis sanitaris i sociosanitaris
202-00037/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 30325 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, presidenta, Jorge Soler González, diputado, Martín Eusebio Barra López, diputado, David Mejía Ayra, diputado, Alfonso Sánchez Fisac, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artículo 109.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley:
Memoria justificativa

La preocupante situación del sistema público sanitario de Cataluña en lo que a la
calidad y la puntualidad de la prestación de servicios sanitarios se refiere provoca y
agrava problemas de importancia fundamental para los ciudadanos como es la protección de su salud. Pesando sobre los poderes públicos un deber de protección de la
salud de los ciudadanos, es imprescindible adoptar medidas urgentes que permitan
una remediar dicha situación.
Proposición de ley de medidas urgentes para la mejora de la calidad en
la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios
Exposición de motivos

La situación que vive la sanidad pública en Cataluña es realmente preocupante.
Más de seiscientas mil personas (600.000) personas se encuentran afectadas por
el negativo fenómeno de las listas de espera. La media de los tiempos de espera supera en muchas ocasiones los seis meses. Las prestaciones sanitarias relativas a patologías graves como las cardíacas, las relativas al esófago o el colón tienen periodos
de espera superiores a un año.
3.01.02. Proposicions de llei
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Esta circunstancia es una muestra de las deficiencias en la gestión de la sanidad
pública de Cataluña y las prestaciones que ofrece, cuyos principales afectados son
los ciudadanos usuarios de la misma.
Esta situación es sumamente preocupante por el impacto negativo que tiene sobre la salud física y mental y la integridad de los ciudadanos.
Lamentablemente esta situación acaba teniendo un mayor impacto en aquellos
ciudadanos usuarios de la sanidad pública con mayores necesidades, lo que acrecienta o al menos, no ayuda a disminuir las desigualdades sociales.
Por ello y teniendo en cuenta el deber que pesa sobre los poderes públicos de velar por la salud de los ciudadanos, es indispensable establecer una serie de medidas
urgentes que mejoren la calidad de la sanidad pública en Cataluña.
Además y teniendo en cuenta los recortes presupuestarios sufridos en los últimos
años por parte del sistema sanitario público, es imprescindible la adopción de una
serie de indicadores que permitan evaluar de manera fiable la calidad y la puntualidad en la prestación de servicios tan esenciales
Es por ello que, partiendo de las amplias competencias de las que dispone la
Generalitat de Cataluña y de su responsabilidad en el sistema sanitario público de
Cataluña, es imprescindible establecer una serie de medidas urgentes destinadas a
mejorar la transparencia y la efectividad en la prestación de este tipo de servicios.
Esta ley recoge una serie de parámetros cuya medición, publicación y posterior análisis permitirán evaluar la calidad y efectividad en la prestación de servicios de sanidad, cuya publicidad proactiva y actualizada es un deber de la Generalitat de Catalunya.
Asimismo, se establece un primer marco jurídico aplicable a las listas de espera en la prestación de servicio. Este marco aplicable gravita sobre el principio de
transparencia en la gestión de los servicios públicos e implica el deber de publicar
las listas de espera existentes así como los criterios para su elaboración y en su caso
modificación.
Además, se establece como derecho legal del usuario a conocer en todo momento su posición en la lista de espera, sin perjuicio de dar absoluto y riguroso cumplimiento a la normativa relativa a la protección de datos personales.
Se establece un registro único como mecanismo de coordinación de la oferta y
la demanda de servicios sanitarios.
Ley de medidas urgentes para la mejora de la calidad en la prestación
de servicios sanitarios y sociosanitarios
Capítulo I. Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y finalidad

La presente ley tiene por objeto introducir una serie de medidas urgentes pero
permanentes con la finalidad última de mejorar la puntualidad y en general la calidad en la prestación de servicios sanitarios y sociosanitarios.
Artículo 2. Principios

Los principios aplicables a la evaluación de la calidad de la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios son la claridad, la transparencia, la independencia, la neutralidad, la objetividad y la diligencia.
Artículo 3. Deberes de los poderes públicos

1. Los poderes públicos velarán por adoptar y aplicar en cada momento los sistemas de evaluación que más adecuadamente permitan evaluar la calidad de los
servicios sanitarios y sociosanitarios con aplicación de los anteriormente indicados
principios.
2. En todo caso, los procesos de evaluación deberán mostrar la imagen más fiel
posible de la calidad real de los servicios sanitarios y sociosanitarios.
3.01.02. Proposicions de llei
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Capítulo II. Medidas relativas al tiempo de espera y la listas de espera
en la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios
Artículo 4. Tiempo de espera y listas de espera

1. Se entiende por tiempo de espera el tiempo efectivamente transcurrido entre
la solicitud del interesado en la prestación de cualquier servicio y la efectiva prestación de cualquier servicio o servicios que preste la administración con resultas de
dicha solicitud.
2. Se entiende por lista de espera el registro del conjunto de solicitantes de prestación de servicios sanitarios y/o sociosanitarios existentes en cada momento pendiente recibir la prestación del servicio en cuestión, ordenados según los criterios
cronológicos y sanitarios aplicables.
Artículo 5. Criterios para la confección de listas de espera

1. La Generalitat de Cataluña establecerá mediante norma con rango reglamentario y con periodicidad, al menos, anual los criterios estrictamente sanitarios y de
salud pública para la confección y modificación de las listas de espera.
2. La Generalitat de Cataluña velará porque los criterios que se establezcan sean
neutrales, no discriminatorios y aseguren la estricta aplicación de criterios sanitarios y de salud pública de la manera más efectiva posible.
Artículo 6. Deberes de los prestadores en relación con las listas de espera

1. Los prestadores de servicios sanitarios y sociosanitarios de titularidad pública
o de titularidad privada, cuando presten por cuenta de los poderes públicos, deberán:
a) Contar con un registro específico de listas de espera para cada uno de los servicios que ofrezcan.
b) Contar con mecanismos que permitan el conocimiento en todo momento al
usuario del lugar que ocupa en la lista de espera correspondiente.
c) Aplicar en la confección de las listas de espera para cada uno de los servicios
que ofrezcan los criterios estrictamente sanitarios y de salud pública establecidos en
cada momento por la Generalitat de Cataluña.
d) En el caso de los prestadores de servicios de titularidad privada el registro específico de listas de espera se circunscribirá solamente a las prestaciones de servicios que lleven a cabo por cuenta de los poderes públicos.
2. La incorporación, conservación y tratamiento de los datos personales de los
usuarios solicitantes de servicios sanitarios y sociosanitarios deberá realizarse de
conformidad con la normativa de protección de datos.
Artículo 7. Sistema de coordinación y mejora de la eficiencia de la
oferta pública de servicios sanitarios y sociosanitarios

1. La Generalitat establecerá un sistema de coordinación y mejora de la eficiencia de la oferta pública de servicios sanitarios y sociosanitarios basada en la utilización de un registro único organizado por servicios.
2. En dicho registro único, constarán de manera separada los servicios sanitarios y sociosanitarios ofertados por el sistema público de salud de la Generalitat de
Cataluña, con indicación tanto de la disponibilidad de ofrecimiento por cada uno
de los centros de atención sanitaria como de las posibles listas de espera existentes
en cada momento.
3. La Generalitat de Cataluña velará porque, en estricta aplicación de criterios
de urgencia sanitaria y salud pública, los centros de atención sanitaria que en cada
momento tengan mayor disponibilidad asuman la prestación del servicio a aquellos
usuarios que se encuentren en listas de espera de otros centros con menor disponibilidad o mayor demanda.
4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 5, con la finalidad de prestar los
servicios sanitarios correspondientes de la forma más temprana posible y con absoluto respeto al principio de calidad de los datos personales, en aplicación del
3.01.02. Proposicions de llei
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sistema de coordinación previsto en este artículo los centros de atención sanitaria
implicados podrán comunicarse los datos personales de los usuarios solicitantes sin
necesidad de contar con su consentimiento.
5. La Generalitat de Cataluña velará porque en la aplicación del sistema de coordinación el tratamiento de los datos personales de los usuarios solicitantes sea conforme con la normativa de protección de datos personales. En particular, deberá
velar porque se aplique una política activa de anonimización de datos siempre que
sea técnicamente posible.
Capítulo III. Medidas de transparencia y de medición de la calidad de
los servicios sanitarios públicos
Artículo 8. Registro público de tiempos de espera

1. Los prestadores de servicios sanitarios y sociosanitarios de titularidad pública
o de titularidad privada, cuando presten por cuenta de los poderes públicos, deberán contar con un registro público de tiempos de espera en el que se consignará de
manera individualizada y para cada uno de los servicios que ofrezcan los tiempos
medios de espera.
2. Para el cálculo de los tiempos medios de espera se tomaran en cuenta los datos de cada mes natural relativos al total de las solicitudes de servicios recibidas por
parte de los usuarios y las prestaciones de servicio efectivamente realizadas, con
especificación individualizada para cada uno de los servicios de los tiempos medios
de espera.
3. Dicho registro público deberá ser periódicamente actualizado. En todo caso,
los datos contenidos en cada momento en el registro deberán actualizarse con una
periodicidad mínima de carácter mensual.
4. En el caso de los prestadores de servicios de titularidad privada el registro público de tiempos de espera se circunscribirá solamente a las prestaciones de servicios que lleven a cabo por cuenta de los poderes públicos.
Artículo 9. Publicidad y transparencia del Registro Público de Tiempos
de Espera

1. El Registro Público de Tiempos de Espera deberá ser fácilmente accesible
para todos los ciudadanos.
2. El Registro Público de Tiempos de Espera deberá ser accesible en todo momento a través de medios telemáticos y físicos, debiéndose identificar destaca
damente su acceso en la sede electrónica o sitio web principal del prestador de servicios y no requiriéndose requisito especial alguno para acceder a dicho registro.
3. El Registro Público de Tiempos de Espera deberá ir incorporando y publicando los datos históricos correspondientes a meses transcurridos permitiendo su consulta con facilidad.
4. Los valores publicados en el Registro Público de Tiempos de Espera durante
el año deberán incorporarse a las memorias evaluativas de los servicios.
Disposición final primera. Entrada en vigor

Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Generalitat de Cataluña, excepto las medidas que impliquen un aumento de los
créditos o una disminución de los ingresos en relación con el presupuesto vigente,
que no entraran en vigor, en la parte que comporte afectación presupuestaria, hasta
el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor.
Palacio del Parlamento, 15 de junio de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; Jorge Soler González, Martín Eusebio Barra
López, David Mejía Ayra, Alfonso Sánchez Fisac, diputados, GP C’s
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.23.

Cessament, renúncia i revocació de càrrecs

Procediment de revocació del director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya
299-00001/11
TEXT PRESENTAT
Reg. 31105 i 31124 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.06.2016

Reg. 31105
A la Mesa del Parlament

Els diputats sotasignants en representació dels següents grups parlamentaris
d’acord al què estableix l’article 177 del Reglament, sol·liciten l’inici del procediment de revocació del Sr. Daniel de Alfonso Laso, director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya, convocant-se amb caràcter d’urgència la Comissió d’Afers Institucionals.
Justificació:

El motiu pel qual es sol·licita són les informacions aparegudes als mitjans de comunicació que recullen les converses publicades i reconegudes com a certes.
Que d’acord amb l’article 11 punt 1.g i article 11 punt 2 de la normativa de l’Oficina Antifrau, en el supòsit de negligència notòria i greu en el compliment de les
obligacions i els deures del càrrec, el director té dret a assistir i fer ús de la paraula
a la mencionada comissió.
Palau del Parlament, 22 de juny de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JxS. Ferran
Pedret i Santos, portaveu adjunt GP SOC. Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP
CSP. Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, CUP-CC
Reg. 31124
A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, en virtut
de l’establert a l’article 177 del Reglament del Parlament de Catalunya i tot coneixent
la presentació d’una iniciativa pels grups parlamentaris de Junts pel Sí, Catalunya Sí
que Es Pot, Socialista i Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent on es sol·
licita l’inici del procediment de revocació del Sr. Daniel de Alfonso com a director
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, sol·licito mitjançant aquest escrit i en nom del
Grup Parlamentari Ciutadans, l’adhesió del grup parlamentari que represento a la
dita sol·licitud d’inici del procediment de revocació.
Palau del Parlament, 22 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els agregats interins de les universitats
públiques
250-00357/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 29484 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29484)

Esmena 1, GP JS (1)
De supressió

«El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a autoritzar la regularització i estabilització per promoció interna del agregats interins en el marc
dels programes d’estabilització de cada universitat.»

Proposta de resolució sobre l’educació financera a les escoles
250-00404/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30681 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30681)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar apostant per una formació dels alumnes que els permeti ésser plenament autònoms i crítics, permetent als
centres que ho desitgin, realitzar tallers que ensenyin les característiques de les Finances Socialment Responsables.

Proposta de resolució sobre la formació professional
250-00405/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30676 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30676)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de refosa dels punts 1 i 2

1. El Parlament insta el Govern a aprovar l’adscripció departamental i els estatuts de l’agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 3

3. Prestar el procediment regular i estable d’avaluació i d’acreditació de les competències professionals adquirides per l’experiència laboral i la formació no formal
d’acord amb respecte als drets i les garanties de qualitat i fiabilitat previstos en la
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Llei 10/2015 de formació i qualificació professionals, incloent-hi en tot cas el control
i supervisió per part de l’administració pública.
Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 4

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a que el Servei d’informació i orientació compti amb una xarxa integrada de punts i centres, d’extensió suficient, i amb
recursos que garanteixin la qualitat i rellevància del servei prestat.
Esmena 4, GP JS (4)
De modificació del punt 5

5. El Parlament de Catalunya insta el Govern a que el Sistema de formació i
qualificació professionals compti amb el finançament públic que faciliti l’accessibilitat als serveis bàsics; amb la participació majoritària dels centres públics; amb la
participació en l’estructura de governança del sistema per part dels agents socials
que compten amb la condició legal de més representatius; i amb la participació en
els òrgans consultius dels representats dels centres d’FP públics del departament
d’ensenyament.

Proposta de resolució sobre el programa «Educació financera a les
escoles de Catalunya»
250-00407/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30682 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30682)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern a continuar apostant per una formació dels alumnes que els permeti ésser plenament autònoms i crítics, permetent als
centres que ho desitgin, realitzar tallers que ensenyin les característiques de les Finances Socialment Responsables.

Proposta de resolució sobre la carretera L-702 al pas per Puigverd de
Lleida
250-00411/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30669 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 17.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30669)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

1. En el marc del Conveni signat entre el Servei Català de Trànsit amb l’Ajuntament de Puigverd de Lleida en data 29 d’abril de 2016, analitzar les mesures de
seguretat implantades a la travessera de la carretera L-702 al seu pas per Puigverd
de Lleida, per tal de comprovar la seva idoneïtat.
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Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

2. Estudiar la possibilitat d’implantar altres mesures addicionals com la instal·
lació d’un grup semafòric dins de la mateixa travessera.

Proposta de resolució sobre la carretera B-500
250-00412/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30665 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 17.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30665)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

1. Analitzar la construcció d’una variant de la carretera B-500 al seu pas per
Sant Fost de Campsentelles, d’acord amb les previsions del Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM) d’aquesta població.
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

2. Estudiar l’alternativa a l’actual carretera B-500 d’acord amb les previsions
del Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya.
Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 3

3. Iniciar el traspàs a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles de l’actual travessera de la B-500 un cop estigui construïda una l’alternativa viària per al trànsit
de pas.
Esmena 4, GP JS (4)
De modificació del punt 4

4. Analitzar les possibles millores a la travessera urbana de Sant Fost de Campsentelles.

Proposta de resolució sobre la revisió de la concessió d’ajuts per als
menjadors escolars
250-00414/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30683 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30683)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 2

2. Seguir aplicant la disposició addicional 3a. del mencionat Decret 160/1996
en el sentit que no obtinguin la gratuïtat en el servei de menjador escolar aquells
alumnes que, havent disposició de places vacants a centres públics, triïn un centre
concertat per a la seva escolarització.
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Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 3

3. Seguir garantint que els alumnes que es veuen obligats a desplaçar-se fora
del seu municipi per falta d’oferta, però no els correspongui la gratuïtat del servei
de menjador, puguin sol·licitar ajut individual per a menjador escolar per raons socioeconòmiques amb els mateixos barems socioeconòmics que la resta d’alumnat.
Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 4

4. Mantenir que puguin obtenir ajut per a menjador escolar, amb les mateixes
condicions que la resta d’alumnat, aquells alumnes que la Comissió de Garanties
d’Admissió desplaci forçosament a un centre concertat d’ensenyament secundari per
qüestions d’equitat educativa.
Esmena 4, GP JS (4)
De modificació del punt 5

5. Possibilitar que els centres públics d’ensenyament secundari amb compactació
de jornada ofereixin servei de menjador, quan sigui econòmicament i logísticament
viable, per als joves escolaritzats fora del municipi i per als joves no desplaçats de
famílies desafavorides.

Proposta de resolució sobre la creació d’un pla de desenvolupament
de les infraestructures i dels serveis dels polígons industrials de
Castellar del Vallès
250-00416/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30686 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30686)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 1

1. Crear el Pla d’impuls i modernització dels sectors industrials i logístics, orientat a definir un model de gestió publicoprivada dels polígons industrials amb les
aportacions dels actors implicats i que garanteixi aspectes com les infraestructures
tecnològiques, les capacitats energètiques, la sostenibilitat ambiental, la seguretat i
el manteniment i la dotació d’infraestructures i serveis. Aquest pla hauria d’incloure
també els sectors industrials de Castellar del Vallès.
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 2

2. Impulsar la connexió de les carreteres B-124 i C-58 dins de l’àmbit i amb les
característiques previstes pel PTMB.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola
Ernest Lluch de l’Hospitalet de Llobregat
250-00417/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30684 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30684)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar compliment a la resolució
1143/X i la resolució 14/XI del Parlament de Catalunya, sobre la licitació del projecte de construcció de l’edifici definitiu de l’Escola Ernest Lluch, de l’Hospitalet de
Llobregat, un cop l’Ajuntament hagi fet la cessió correcta dels terrenys, i iniciar la
licitació del projecte de construcció de l’edifici definitiu de l’Escola Ernest Lluch.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un edifici per a l’Escola
Paco Candel de l’Hospitalet de Llobregat
250-00418/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30666 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30666)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar i presentar a l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i a la resta de la comunitat educativa un pla i un
calendari d’actuacions per a la construcció del nou edifici de l’Escola Paco Candel
d’aquest municipi.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut escola a
Gavà
250-00419/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30667 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30667)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament insta el Govern a complir la Resolució 116/X sobre la construcció
d’un institut escola al barri de Gavà Mar i agilitar els tràmits i les accions necessàries per garantir que l’1 de setembre de 2017 el centre educatiu públic de l’Escola
Gavà Mar de Gavà (Baix Llobregat) aculli les dues línies d’ESO, fent possible l’extensió de l’educació secundària al barri.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una escola oficial d’idiomes
a Gavà
250-00420/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30677 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30677)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern ha seguir donant resposta a les necessitats dels ciutadans respecte de l’ensenyament d’idiomes, tenint en compte l’oferta
existent de centres, les disponibilitats pressupostàries i l’optimització dels recursos.

Proposta de resolució sobre les funcions de l’oficina temporal dels
Mossos d’Esquadra a Aitona
250-00423/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30672 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30672)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació i supressió

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a atendre les persones que ho sol·licitin a l’oficina temporal dels Mossos d’Esquadra a Aitona (Segrià)
el servei de presentació de denúncies.

Proposta de resolució sobre la platja de Pals
250-00424/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30307 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 17.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 30307)

Esmena 1, GP C’s (1)
D’addició al punt 3

Negociar i estudiar de forma conjunta amb l’ajuntament de Pals la viabilitat econòmica d’aturar els plans parcials urbanístic dels Sector de Rodors - Roca Blanca (a
Platja de Pals), amb l’objectiu de desclassificar el sector urbanitzable, requalificant
en sòl no urbanitzable, de forma que se’n garanteixi la protecció.
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Proposta de resolució sobre l’Escola Els Aigüerols, de Santa
Perpètua de Mogoda
250-00436/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30668 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30668)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 2

2. Donar continuïtat al projecte educatiu de l’escola Els Aigüerols i donar resposta a les necessitats d’escolarització del municipi prioritzant els edificis ja existents i, si les necessitats d’educació infantil no poguessin ser absorbides pels espais
actuals, es planificarà la construcció de les edificacions necessàries.
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació de refosa dels punts 3 i 4

3. Valorar amb el consistori les necessitats de construcció d’un nou institut de
secundària a Santa Perpètua de Mogoda i les disponibilitats per tirar-ho endavant.

Proposta de resolució sobre el tancament de línies de P3 a les
comarques de Lleida i sobre la defensa de l’educació pública
250-00437/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30663 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30663)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 5

1. Continuar prioritzant la reducció de ràtios als centres d’alta complexitat i seguir
plantejant 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 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 així com seguir realitzant el correcte manteniment dels centres educatius públics de secundària de la ciutat, tenint en compte les disponibilitats pressupostàries i optimitzant els recursos i mantenint la qualitat de l’ensenyament.
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 3

3. Continuar realitzant la dotació de plantilles d’acord amb els criteris que s’estableixen a la Resolució de plantilles.
Esmena 3, GP JS (3)
De modificació del punt 4

4. Continuar disposant d’una programació de llocs escolars a mig 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.
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Esmena 4, GP JS (4)
De modificació del punt 6

6. Abordar en el marc de la comissió mixta, amb la participació de la comunitat
educativa, aquelles qüestions referents a l’ensenyament que afectin el conjunt del
territori de les comarques de Lleida.

Proposta de resolució sobre els plans de desenvolupament local
250-00438/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30691 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30691)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta

1. El Parlament de Catalunya constata que la manca de recursos de què disposa la Generalitat de Catalunya, a causa dels incompliments per part del Govern de
l’Estat, produeix una situació financera complicada i genera distorsions en els serveis que aquesta administració pot oferir als ens locals catalans.
2. El Parlament de Catalunya reclama al Govern de l’Estat el pagament de la
part proporcional que li pertoca per al finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya, tal i com estableix la llei vigent. Una obligació que el Govern espanyol desatén sistemàticament des de l’any 2012.
3. Elaborar un pla de desenvolupament de serveis destinat a municipis petits i mitjans que tingui caràcter finalista, amb l’objectiu de cooperar en la definició, desenvolupament i prestació de serveis i adequació de processos per millorar l’eficiència
i la racionalització administrativa, així com suplir els recursos i les obres que per
implementar aquests serveis i processos sigui inequívocament necessaris, sempre i
quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

Proposta de resolució sobre el projecte d’obres de prolongació de la
C-32
250-00439/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30689 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 17.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30689)

Esmena 1, GP JS (1)
De supressió del punt 2

2. Mostrar el seu ferm compromís a posar fi a la concessió de l’autopista d’El
Maresme, quan abans millor i com a màxim coincidint amb l’expiració de l’acord
vigent GOV8185/2013, de 31 d’agost del 2021.
Esmena 2, GP JS (2)
De modificació del punt 3

3. Fer un seguiment anual de l’evolució econòmica de l’empresa concessionària
INVICAT, d’acord amb els seus comptes prèviament auditats, per tal de definir els
saldos de compensació que quedarien pendent a la finalització del termini de la con3.10.25. Propostes de resolució
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cessió, 31 d’agost de 2021, en els temes establerts en l’Acord GOV/185/2013, de 23
de desembre i en l’Acord GOV/3972015, de 17 de març.

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies al pas per
Sant Feliu de Llobregat
250-00446/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30670 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 17.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30670)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació del punt 3

3. Exigir a l’Estat la incorporació en els pressupostos generals de l’Estat les partides pressupostàries necessàries per a licitar durant l’any 2017 les obres de soterrament de les vies del tren al seu pas per Sant Feliu de Llobregat, com a desenvolupament del protocol vigent subscrit pel Ministeri de Foment, la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat el 15 de juny de 2006.

Proposta de resolució sobre el deute pendent amb l’Ajuntament de
Figaró-Montmany
250-00450/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30692 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 21.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30692)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar els tràmits per efectius els
pagaments a l’Ajuntament de Figaró-Montmany, d’acord amb la normativa vigent,
quan Ajuntament doni compliment de les obligacions de tramesa de documentació
economicofinancera dels ens locals a la Sindicatura de Comptes i al Departament
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.

Proposta de resolució sobre la protecció de la platja Llarga de
Vilanova i la Geltrú
250-00451/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 30687 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 17.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 30687)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta

Atès que els instruments urbanístics que sustenten els convenis i addendes signats entre l’Incasòl, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa Subirats Beren3.10.25. Propostes de resolució
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guer Immobiliària SA en dates 6 d’octubre de 2006, 2 de desembre de 2009 i 14 de
juny de 2012, no quedaran aprovats abans del 31 de desembre de 2016, instar l’Incasòl i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a prorrogar els convenis esmentats per
tal d’evitar la construcció de la Platja Llarga.

Proposta de resolució sobre la segona activitat de mossos
d’esquadra, policies locals i bombers
250-00453/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30760).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transposició de la Directiva 2014/24/UE
del Parlament Europeu i del Consell, sobre contractació pública,
i de la Directiva 2014/23/UE del Parlament i del Consell, relativa a
l’adjudicació de contractes de concessió
250-00454/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 30761; 30991).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les fórmules de col·laboració amb el
Govern d’Andorra per a canalitzar les ofertes de treball per mitjà del
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
250-00456/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 30762; 30992).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la llei electoral de Catalunya
250-00457/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30763).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la transparència en les subvencions del
Departament de la Presidència
250-00458/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30764).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la transparència en les retribucions dels
càrrecs públics
250-00459/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30765).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la mort sobtada cardíaca
250-00460/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 30766).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la neteja del litoral amb embarcacions
de neteja
250-00461/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 30767; 30993).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reconsideració de l’autorització de
l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs
250-00462/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 30768; 30994).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la supressió d’un grup de P3 de l’Escola
Rosa Oriol, de Lliçà d’Amunt
250-00463/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 30769; 30995).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.06.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els centres residencials d’acció
educativa
250-00464/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre la diada de Sant Jordi
250-00465/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellar del Vallès
250-00466/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.
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Proposta de resolució sobre les obres de reforma de l’estació de
Renfe de Manresa i el millorament de la mobilitat ferroviària entre
Manresa i Barcelona
250-00467/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre les polítiques públiques per a fer front a
l’epidèmia del VIH
250-00469/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre la cobertura de l’atenció bucodental i
oftalmològica integral dels infants i els adolescents
250-00470/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.
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Proposta de resolució sobre la incidència dels deures escolars en els
estudiants
250-00471/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol per a la pràctica
d’analítiques als interns dels centres penitenciaris
250-00472/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Molins de Rei
250-00473/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.
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Proposta de resolució sobre l’adhesió a la Resolució 1815 de
l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa
250-00474/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren al pas
per Sant Feliu de Llobregat
250-00475/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya des de la rambla Ibèria fins al passeig
de Can Feu, a Sabadell
250-00476/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.
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Proposta de resolució sobre el pagament del deute de la Generalitat
amb l’Ajuntament de Calafell
250-00477/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre la devolució de les pagues
extraordinàries als empleats públics de la Generalitat
250-00478/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del dret d’excedència
a les docents que se sotmetin a un tractament de fertilitat
250-00479/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.
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Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X
i 64/XI, sobre la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou
institut de Tordera
250-00480/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre la jornada compactada als centres
educatius
250-00481/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre el desplaçament de la línia de 220 kV
Constantí-Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00482/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

3.10.25. Propostes de resolució

31

BOPC 165
23 de juny de 2016

Proposta de resolució sobre l’atenció multidisciplinària i integral als
pacients amb baixa visió i ceguesa
250-00483/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola l’Escoleta de
Cerdanyola del Vallès com a centre educatiu públic singular
250-00484/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre la connectivitat del Maresme amb
l’aeroport de Barcelona - El Prat
250-00485/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.
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Proposta de resolució sobre el Tractat transatlàntic de comerç i
inversions
250-00486/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre la inclusió de Querol en la denominació
d’origen Penedès
250-00487/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre la posada en funcionament de l’Escola
Can Fabra, de Barcelona
250-00488/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.
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Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-245 a Sant
Boi de Llobregat
250-00489/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre les condicions laborals de les cambreres
de pisos
250-00490/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a Sant
Feliu de Codines
250-00491/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions
laborals del professorat
250-00492/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.

Proposta de resolució sobre les biblioteques escolars
250-00493/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 30019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Sonia
Sierra Infante, diputada d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre les biblioteques a
les escoles, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb
el text següent:
Exposició de motius

La biblioteca és una finestra oberta al món que fomenta el coneixement de la diversitat cultural i permet el coneixement i difusió de les diferents llengües i cultures.
La biblioteca escolar és, moltes vegades, la primera i única a la que tindran accés
molts infants al llarg de la seva escolarització obligatòria, la qual cosa la converteix en un garant de la igualtat d’oportunitats. Dóna accés a la informació a tots els
alumnes i això fa que esdevingui un entorn igualador i cohesionador i un element
compensador en situacions de fragilitat. A més, des de la biblioteca, es formen persones crítiques i solidaries. Hi ha diferents estudis que demostren l’impacte de la
biblioteca en l’èxit escolar i aquests resultats milloren quan la biblioteca està gestionada per un especialista. Aquestes millores incideixen en una major motivació, un
increment en els resultats acadèmics i unes taxes de graduació més altes. A les biblioteques del s. xxi tenen un paper destacat les noves tecnologies i un especialista en
biblioteques potencia l’aprenentatge de la recerca, el desenvolupament d’habilitats
d’aprenentatge independent, el desenvolupament de la capacitat de transformar la
informació i l’ús ètic de la informació. A Catalunya s’han dut a terme moltes iniciatives positives que han de continuar i prendre nova embranzida de forma coordinada
i amb una millor formació inicial i continuada del professorat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Instar el Departament d’Ensenyament a reactivar, actualitzar i millorar el Programa biblioteca escolar Puntedu que suposi la dotació, el reconeixement i el manteniment de les biblioteques escolars del territori.
2. Instar el Departament d’Ensenyament a dotar tots els centres amb la figura del
bibliotecari/a escolar com a especialista amb dedicació plena dins la funció pública
i, mentre no sigui així, equiparar a nivell de reconeixement de mèrits i complements,
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el càrrec de coordinadors/es de biblioteca a escoles i instituts públics amb la resta de
càrrecs de coordinació (TAC, LIC, de cicle, etc.).
3. Instar el Departament d’Ensenyament a crear un sistema de catalogació vàlid
per a tot l’àmbit territorial per tal de no repetir la mateixa feina en diferents centres
i no invertir el temps del càrrec en aquesta feina tècnica sinó en la dinamització de
la biblioteca i en la millora pedagògica.
4. Instar el Departament d’Ensenyament i al Departament de Cultura a millorar
la seva coordinació per tal d’optimitzar els recursos de les biblioteques escolars i les
biblioteques públiques.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre la formació d’especialistes en
biblioteques escolars
250-00494/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 30020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la formació en
especialistes en biblioteques a les escoles, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Ensenyament, amb el text següent:
Exposició de motius

La biblioteca és una finestra oberta al món que fomenta el coneixement de la diversitat cultural i permet el coneixement i difusió de les diferents llengües i cultures.
La biblioteca escolar és, moltes vegades, la primera i única a la que tindran accés
tots els infants al llarg de la seva escolarització obligatòria, la qual cosa la converteix en un garant de la igualtat d’oportunitats. Dóna accés a la informació a tots els
alumnes i això fa que esdevingui un entorn igualador i cohesionador i un element
compensador en situacions de fragilitat. A més, des de la biblioteca, es formen persones crítiques i solidaries. Hi ha diferents estudis que demostren l’impacte de la
biblioteca en l’èxit escolar i aquests resultats milloren quan la biblioteca està gestionada per un especialista. Aquestes millores incideixen en una major motivació, un
increment en els resultats acadèmics i unes taxes de graduació més altes. A les biblioteques del s. xxi tenen un paper destacat les noves tecnologies i un especialista en
biblioteques potencia l’aprenentatge de la recerca, el desenvolupament d’habilitats
d’aprenentatge independent, el desenvolupament de la capacitat de transformar la
informació i l’ús ètic de la informació. A Catalunya s’han dut a terme moltes iniciatives positives que han de continuar i prendre nova embranzida de forma coordinada
i amb una millor formació inicial i continuada del professorat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Instar a les facultats de magisteri i ciències de l’educació a oferir una matèria
comú en la formació inicial dels mestres perquè hi hagi una consciència col·lectiva
del potencial pedagògic de la biblioteca.
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2. Instar a les facultats de magisteri i ciències de l’educació a oferir formació en
biblioteques escolars que inclogui el vessant literari i el vessant de competència informacional.
Palau del Parlament, 10 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre l’ús de Whatsapp com a mitjà de
comunicació
250-00495/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 30100 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la Mesa del Parlamento

Inés Arrimadas García, presidenta, Susana Beltrán García, 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 el uso de
Whatsapp como medio de comunicación, para que sea sustanciada ante la Comissió
d’Afers Institucionals, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

WhatsApp es una aplicación de mensajería instantánea utilizado por más de
1.000 millones de usuarios en todo el mundo. Esta aplicación es utilizada tanto en
ámbito personal como en el ámbito profesional que en este último es donde presenta
algunos problemas. Actualmente las aplicaciones de mensajería instantánea están
siendo utilizadas abiertamente por diversos cuerpos policiales, consistorios, Gobiernos autonómicos, y podrían utilizarse en otros muchos ámbitos como en la justicia.
Uno de los problemas es que WhatsApp no permite el uso profesional. Por tanto,
contravenir los Términos de servicio habilitaría a WhatsApp a cerrar la cuenta del
profesional. Asimismo, aunque WhatsApp ha mejorado recientemente su sistema de
seguridad alegando el uso de cifrado «extremo a extremo», hay dudas sobre la efectividad real del mismo. En este sentido, la aplicación accede periódicamente a la
agenda de contactos para cotejar los números de la agenda de contactos del usuario
con los usuarios del servicio que contempla en sus servidores, con el fin de mostrar
qué números de la agenda de contactos resultan a su vez usuarios del servicio de
mensajería WhatsApp. En este caso, el acceso a la totalidad de la agenda de contactos de los teléfonos móviles convierte necesariamente a WhatsApp en encargado
del tratamiento de los números de los contactos de la agenda que no son usuarios de
la aplicación.
Finalmente, considerando que los datos personales de los usuarios son almacenados en servidores ubicados en Virginia y Washington D.C., cabe indicar que
WhatsApp efectúa una transferencia internacional de datos a un país con un nivel
no adecuado de protección, Estados Unidos.
El pasado 6 de octubre de 2015 el TJUE anuló el acuerdo Safe Harbor que tenía
con la UE con EEUU desde el año 2000 con el fin de permitir que las empresas con
sede en EEUU pudieran realizar transferencias transatlánticas de datos. Entre las
empresas afectadas por esta anulación se encuentra Facebook, que compró la compañía WhatsApp en 2014. Los motivos que alegó el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea fue una incompatibilidad de tal sistema Safe Harbor (y por tanto las leyes
de privacidad de los EEUU) con la normativa actual de protección de datos en la UE.
Asimismo, se acaba de aprobar un nuevo reglamento de protección de datos en la
UE (los Estados miembros tienen hasta mayo de 2018 para adaptarlo a sus respecti3.10.25. Propostes de resolució
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vas legislaciones nacionales), en el que intensifica la cooperación entre las autoridades de protección de datos de los Estados miembros; sanciones más severas en caso
de violaciones del derecho de protección de datos; o la evaluación periódica de la
adecuación de transferencias de datos personales con terceros estados, entre otros.
En particular, la Autoridad Catalana de Protección de Datos desaconsejó el uso
de WhatsApp en las relaciones abogado-cliente mediante. En la misma dirección
la Autoridad de Protección de Datos de Schleswig Holstein (Alemania) señaló que
WhatsApp era una forma insegura de comunicarse y tenía severos problemas de seguridad y privacidad. Igualmente, la Autoridad de Protección de Datos de Holanda
consideró que WhatsApp no cumplía con garantías suficientes para comunicar información sensible.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente:
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament insta al Govern de la Generalitat a:
1. Utilizar otros medios de comunicación que no sea Whatsapp cuando se traten
datos sensibles o confidenciales, y que ofrezcan unas mínimas garantías de seguridad y privacidad.
2. Utilizar en todo momento los medios y servicios de comunicación que sean
económicamente más asequibles en atención a su nivel de seguridad y privacidad.
3. Asegurarse que los prestadores de servicios de comunicación asumirán y
cumplirán con sus deberes de colaboración en caso de ser requeridos por órganos
de la Administración y la Justicia.
4. Elaborar un protocolo de comunicación segura que sea tenido en cuenta por
la administración autonómica así como por los organismos públicos dependientes
de las Generalitat (AAPP, cuerpos y fuerzas de seguridad, jueces, etc.) para que se
utilicen sistemas de mensajería exprés que ofrezcan unas mínimas garantías de seguridad y privacidad.
A tal fin, dichos sistemas de mensajería deberían:
– Tener una política de privacidad conforme a la legislación vigente en materia
de protección de datos
– Ubicar sus servidores en el territorio de la Unión Europea
– Cumplir ciertos estándares de seguridad de sus datacenters (como ISO 27001)
– Permitir comunicación efímera zeroKnowledge
– Abogar por la transparencia incorporando información sobre los accesos por
parte de los cuerpos policiales y contratos de encargo del tratamiento con los diferentes prestadores.
5. Incorporar algunas de las nuevas medidas europeas de protección de datos, tal
y como se contemplan en el recientemente aprobado Reglamento UE 2016/679 a la
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos.
Palacio del Parlamento, 13 de junio de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s
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Proposta de resolució sobre el compliment del Conveni col·lectiu de
l’Hospital Universitari Sant Joan, de Reus
250-00496/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 30281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, Jorge
Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta
de resolució sobre el compliment del Conveni col·lectiu de l’Hospital Universitari
Sant Joan de Reus, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb
el text següent:
Exposició de motius

L’Hospital Universitari Sant Joan de Reus té un conveni laboral denominat Pacte
de desenvolupament i concreció de normes del règim de jornada i descansos del personal, període 2015-2016, de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, SAM, que és
vigent fins el 31 de desembre de 2016. Els representants dels treballadors denuncien
el seu incompliment, tant pel que fa al finançament de l’hospital, al cobrament de les
DPO, a la carrera professional, a la sobrecàrrega laboral, etc. Això provoca un clar
malestar pels professionals que treballen i es genera llista d’espera. Tal com explica
la pàgina web institucional, la Generalitat de Catalunya, a través del Departament
de Salut i del Servei Català de la Salut i l’Ajuntament de Reus van fer realitat, el
2010, el nou Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Amb 93.000 metres quadrats
i 120 milions d’euros d’inversió és el projecte més ambiciós fet mai a la ciutat. Les
obres de construcció es van iniciar el 2006 i van finalitzar quatre anys més tard. El
trasllat de serveis es va fer progressivament i va durar des del mes d’octubre de 2010,
amb l’obertura de Consultes Externes, fins al 19 de desembre del mateix any, amb el
trasllat dels pacients hospitalitzats amb l’organització d’un important dispositiu que
es va desenvolupar sense incidències. Un total de 352 llits amb un total de 92.073 m2
de superfície construïda.
El deute que ha generat aquest hospital és altíssim, i també els escàndols de corrupció que estan en curs on es veuen implicats casos com el d’Innova, etc.
En aquests moments l’hospital té des del 5 de maig de 2016 un Director que ha
explicat que assumeix la direcció «amb voluntat de recuperar la confiança de tots
els professionals i garantir la sostenibilitat del centre». És important, tal com afirma l’alcalde de Reus, fer esforços per «recuperar el clima de confiança necessari».
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. Instar el titular de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus a complir escrupolosament el Conveni Col·lectiu vigent.
2. Instar a l’aprofitament de recursos del propi hospital per millorar les desigualtats territorials.
Palau del Parlament, 14 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de la línia S5
de Ferrocarrils de la Generalitat a Rubí
250-00497/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 30284 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada, Hortènsia Grau
Juan, diputada 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 per a la recuperació del servei de trens S5 a Rubí, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

Les 3 noves estacions inaugurades recentment a la línia S1 dels Ferrocarrils de
la Generalitat a Terrassa han suposat un increment en el nombre de viatgers d’un
42% a la cocapital vallesana (més de 800.000 usuaris), segons dades del Departament de Territori i Sostenibilitat. Per donar un servei adequat a aquests nous usuaris, i ampliar la capacitat de viatgers a Terrassa en hores punta del matí, la direcció
dels FGC ha optat per traslladar l’estació d’origen de la meitat de trens S5, des de
Rubí a Terrassa.
Si bé aquesta mesura millora el servei per als usuaris de Terrassa, genera un
greuge important per als usuaris de Rubí, ja que aquests trens arriben plens a l’estació rubinenca; igual que els trens S1 que ja sortien des de Terrassa.
Aquesta decisió és fruit d’una manca dels recursos necessaris, així com d’una
planificació errònia, ja que millorar el servei per a una ciutat no hauria de fer-se mai
a expenses d’empitjorar el servei en un altre.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat
1. La restitució immediata de Rubí com a estació d’origen de tots els trens de la
línia S5; així com un augment de vehicles i serveis de la línia S1 amb origen a Terrassa.
2. Exigir a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, com a organisme públic i
depenent de la Generalitat, i al departament de Territori i Sostenibilitat, que tinguin
com a interlocutor prioritari a l’Ajuntament de Rubí en tot el que fa a la planificació
i/o execució de projectes relatius al servei de transports en el municipi.
Palau del Parlament, 14 de juny de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, Hortènsia Grau Juan,
diputades, GP CSP
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un pla estratègic de
reactivació socioeconòmica del Baix Penedès
250-00498/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 30304 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre un Pla
Estratègic de Reactivació Socioeconòmica al Baix Penedès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el text següent:
Exposició de motius

Al Baix Penedès és evident la manca d’una visió estratègica i l’hàbit de treball
en comú entre els diferents municipis. La dispersió territorial tant de la residència
com de l’activitat econòmica col·labora a tenir una escassa projecció exterior de la
comarca i, en conseqüència, s’evidencia una manca de visibilitat dels seus atractius
i potencials.
Aquesta situació de poca visibilitat i uns polígons industrials poc competitius,
fa que el Baix Penedès sigui poc atractiu per a la inversió, la implantació de noves
empreses o la conservació de les ja implantades.
Una estructura de població resident dispersa que condiciona la mobilitat i el
transport públic, la gran població flotant i la forta estacionalitat provocada per l’activitat turística, dificulta la ocupació i augmenta la precarietat laboral, la reinserció
laboral d’aturats de llarga durada, aturats joves o de majors de 45 anys.
Tot i així, la ubicació geogràfica equidistant entre l’àrea metropolitana de Barcelona, l’aeroport del Prat, l’àrea econòmica de l’entorn de Tarragona, els ports de
Barcelona i Tarragona, i el pas del Corredor del Mediterrani, fan del Baix Penedès
una comarca amb un potencial evident.
Cal tenir en compte altres factors que haurien de valorar en positiu de cara a un
pla estratègic de reactivació socioeconòmica com el que volem plantejar en aquesta
Proposta de Resolució, tals com poden ser la benignitat del clima, el paisatge variat,
tant costaner com d’interior i agrari, o l’activitat agrària i vitivinícola de la comarca,
amb un fort potenciar per al turisme rural i l’enoturisme.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Crear el Pla Estratègic de Reactivació Socioeconòmica del Baix Penedès com
a veritable full de ruta de les actuacions a portar a terme, per tal d’aprofitar els esforços de les administracions públiques i de les entitats i empreses privades en benefici
de tota la comarca i amb una previsió mínima de 4 anys.
2. Aquest Pla Estratègic ha de tenir com a objectiu principal la promoció conjunta dels diferents sectors econòmics del Baix Penedès:
2.1. Establir un catàleg de serveis supramunicipals ja existents pel que fa al sector industrial i afavorir la competitivitat de les empreses que ja s’ubiquen a la comarca i de les potencialment interessades a instal·lar-s’hi.
2.2. Definir els punts més febles per al desenvolupament econòmic i prioritzar
les actuacions més necessàries que cal preveure amb més urgència.
2.3. Posar en valor la diversificació de les iniciatives empresarials i promoure activitats que ajudin a la desestacionalització del sector turístic tradicional
2.4. Definir els punts febles de mobilitat i transport públic entre poblacions del
Baix Penedès i amb les de l’entorn i redactar un informe de propostes de millora.
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3. Per la seva rellevància, al proposat Pla Estratègic de reactivació, cal que s’inclogui el Centre Logístic del Baix Penedès de al següent manera:
3.1. Actualitzar els estudis de viabilitat i rendibilitat socioeconòmica del Centre
Logístic parant especial atenció a l’anàlisi de la demanda prevista, que ha comptar
amb els carregadors i els serveis de transport que es podrien oferir.
3.2. Promocionar, si s’escau a partir dels estudis actualitzats, l’aprovació del desplegament derivat del Centre Logístic amb la tramitació i aprovació de les figures
urbanístiques corresponents.
3.3. Analitzar les possibilitats de finançament per a executar la part del Centre
Logístic que es pot posar en funcionament amb les infraestructures existents a l’actualitat, incloent-hi opcions de participació públic-privada
4. Coordinar amb la resta d’administracions, locals i estatals, qualsevol acció que
es consideri necessària per al desenvolupament socioeconòmic del Baix Penedès.
5. Sol·licitar al Govern d’Espanya l’execució del Corredor del Mediterrani, de
Tarragona a Castellbisbal, així com aquelles infraestructures ferroviàries, o millora
d’aquestes, que permetin el desenvolupament econòmic i social del territori.
Palau del Parlament, 14 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, GP C’s

Proposta de resolució sobre el finançament de la llet sense lactosa
per als infants amb intolerància
250-00499/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 30305 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el finançament
de la llet sense lactosa pels nens intolerants, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de la Infància, amb el text següent:
Exposició de motius

La lactosa és un disacàrid que està present en totes les llets dels mamífers: vaca,
cabra, ovella i en la humana, i que també pot trobar-se en molts aliments preparats.
És l’anomenat sucre de la llet, (C12, H22,O11) disacàrid natural compost de glucosa
i galactosa. La lactasa és un enzim produït en l’intestí prim, que juga un paper vital
en el desdoblament de la lactosa en els seus dos sucres simples glucosa i galactosa
(procés necessari per a la seva absorció pel nostre organisme ja que aquest només
pot absorbir sucres simples). Si els nivells de lactasa són baixos o aquesta no realitza
bé la seva labor desdobladora, apareixen dificultats per digerir la lactosa.
La intolerància a la lactosa significa que no hi ha suficient enzim (lactasa) en
l’intestí prim per trencar tota la lactosa consumida. La lactosa digerida parcialment
o no digerida passarà a l’intestí gruixut i és allí que és descomposta pels bacteris de
l’intestí gruixut, generant les substàncies de deixalla Hidrogen (H2), Anhídrid carbònic (CO2), Metà (CH4) i àcids grassos de cadena curta que provoquen tots els seus
símptomes: dolors, inflor abdominal, diarrea, etc. També és coneguda com a intole
rància a productes làctics, deficiència de disacaridasa, deficiència de lactasa, intolerància a la llet. Normalment els símptomes es presenten freqüentment després de
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la ingestió de productes làctics, amb formes de presentació múltiples com pot ser
nàusees, dolor abdominal, distensió abdominal, flatulència, etc.
El tractament s’enfoca a eliminar els símptomes, sota principis generals com són
la reducció de la ingesta de lactosa, la substitució amb nutrients alternatius lliures
de lactosa que reemplacen la llet normal.
Aquesta llet alternativa és cara, i les famílies poden tenir problemes per la seva
adquisició.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Finançar la llet sense lactosa als nens al·lèrgics a qui els pediatres els hi recomanen fins la diferència econòmica respecte a la llet convencional fins als sis anys.
Palau del Parlament, 14 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s

Proposta de resolució sobre el finançament de les màscares
d’inhalació pediàtrica
250-00500/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 30306 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el finançament
de les màscares d’inhalació pediàtrica, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent:
Exposició de motius

Una de les eines que s’empren pel tractament d’alguns processos respiratoris dels
nens és la inhalació de productes broncodilatadors i antiinflamatoris. Perquè la tècnica funcioni cal emprar màscares que s’adapten a la boca del nen i tapen el nas, de
forma que la respiració permet el correcte tractament. Aquestes màscares no estan
finançades i no emprar-les posa a risc un tractament efectiu.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Finançar les màscares per adaptar les càmeres d’inhalació dels bebès.
Palau del Parlament, 14 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la creació d’una unitat d’expertesa en
esclerosi lateral amiotròfica
250-00501/11
PRESENTACIÓ: MONTSERRAT CANDINI I PUIG, DEL GP JS, MARTÍN EUSEBIO
BARRA LÓPEZ, DEL GP C’S, RAÚL MORENO MONTAÑA, DEL GP SOC, MARTA
RIBAS FRÍAS, DEL GP CSP, SANTI RODRÍGUEZ I SERRA, DEL GP PPC,
EULÀLIA REGUANT I CURA, DEL GP CUP-CC
Reg. 30344 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la Mesa del Parlament

Montserrat Candini i Puig, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jorge Soler González, portaveu a la Comissió de Salut del Grup
Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Santi Rodríguez
i Serra, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu a la Comissió de Salut 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 següent sobre una unitat d’expertesa de l’ELA, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut.
Exposició de motius

L’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ELA) és una malaltia complexa que precisa
d’un control dels símptomes, d’un seguiment periòdic i abordar totes aquelles situacions i necessitats mèdiques, socials i emocionals que es puguin donar al llarg de
la seva evolució, ja sigui mitjançant visites hospitalàries, domiciliàries o mitjançant
seguiment telefònic.
Actualment hi ha unitats interdisciplinars a diversos hospitals on es tracta al malalt d’ELA de forma integral amb tots els especialistes a l’hora, si bé la unitat multidisciplinar d’ELA de referència es troba situada a l’Hospital de Bellvitge.
Aquesta unitat estableix una atenció integral i coordina el seu treball amb tots
aquells serveis de la xarxa que intervenen en l’atenció de les persones afectades i les
seves famílies, com són l’atenció primària i els equips PADES. I per tant, integra y
coordina els diferents professionals que participen en el tractament de la malaltia,
es responsabilitza de formar nous professionals, d’actualitzar els coneixements i el
foment de la investigació en el diagnòstic precoç i el tractament de l’ELA.
Ara bé, per tal de poder garantir una millor atenció integral i investigació en la
malaltia, és necessari que aquesta unitat esdevingui una Unitat d’Expertesa Clínica
especialitzada només en ELA, i per això és convenient el seu reconeixement com
a tal.
Per aquests motius, presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a impulsar la designació d’una
Unitat d’Expertesa Clínica en Esclerosi Lateral Amiotròfica a l’Hospital de Bellvitge per tal de poder seguir garantint l’atenció integral, multidisciplinar i la investigació clínica en aquesta malaltia.
Palau del Parlament, 15 de juny de 2016.
Montserrat Candini i Puig, GP JS; Santi Rodríguez i Serra, GP PPC; Eulàlia Reguant i Cura, GP CUP-CC; portaveus a la CS. Martín Eusebio Barra López, GP C’s;
Raúl Moreno Montaña, GP SOC; Marta Ribas Frías, GP CSP, p.o. portaveus a la CS
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Proposta de resolució sobre l’oferta del cicle formatiu
d’administració i finances a l’Institut J. V. Foix, de Rubí
250-00502/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 30632 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’institut JV Foix
de Rubí, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el
text següent:
Exposició de motius

Rubí (Vallès Occidental) és una ciutat de 75.000 habitants. Fins ara l’únic centre
públic que oferia Cicle Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances era
l’institut J.V. Foix. El curs 2015-16 l’afluència d’estudiants al primer curs d’aquest
cicle va ser baixa, però de cara al curs acadèmic 2016-17 hi ha més de 20 persones
que es volen matricular. Malgrat això, el Departament d’Ensenyament ha decidit no
obrir matriculació.
Així, un grup d’alumnes de Grau Mitjà van demanar una reunió amb inspecció
i amb l’Ajuntament i han fet una recollida de signatures.
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 prendre totes les
mesures pertinents per tal de permetre que es pugui oferir la matriculació al Cicle
Formatiu de Grau Superior d’Administració i Finances a l’institut J.V. Foix de la localitat de Rubí (Vallès Occidental), de cara al curs acadèmic 2016-17.
Palau del Parlament, 16 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

3.10.45.

Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret pel qual s’aprova el Reglament de la Comissió de
Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública
259-00001/11
TRAMITACIÓ

A tramitar per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència (article 168 del Reglament del Parlament).
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 27.06.2016 al 05.07.2016).
Finiment del termini: 06.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 21.06.2016.
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Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts
Generals
3.10.65.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007,
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 30565; 30746).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 22.06.2016; 12:00 h.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de
juny, del règim electoral general
270-00003/11
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 30280 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.06.2016

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 113 i següents del Reglament
del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposta per a presentar
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei
orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (tram. 270-00003/11).
Esmena 1, GP PPC
A la totalitat

De retorn de la proposta de proposició de llei.
Palau del Parlament, 14 de juny de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
270-00004/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP PPC (reg. 30301; 30747).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 27.06.2016 al 29.06.2016).
Finiment del termini: 30.06.2016; 12:00 h.
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3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la seguretat privada a Catalunya
360-00008/11
TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.

Informe del Síndic de Greuges sobre oci nocturn i convivència
ciutadana
360-00009/11
TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Modificació del calendari de sessions plenàries per al segon període
de sessions
244-00007/11
ACORD

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el 21 de juny de 2016, escoltada la Junta de Portaveus, ha acordat retornar al calendari inicial de sessions plenàries per al
segon període de sessions (gener - juliol 2016), per tant, resten pendents les sessions
de Ple següents:
29 i 30 de juny,
13 i 14 de juliol i
27 i 28 de juliol.
Palau del Parlament, 21 de juny de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 7/XI, sobre la recuperació
de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels
treballadors públics
290-00001/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 39/XI, sobre la política sanitària
390-00039/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016
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Control del compliment de la Moció 40/XI, sobre les mesures
immediates per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
390-00040/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016

Control del compliment de la Moció 41/XI, sobre la política
empresarial
390-00041/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016

Control del compliment de la Moció 42/XI, sobre el desplegament de
la Llei 10/2015, de formació i qualificació professionals
390-00042/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016

Control del compliment de la Moció 43/XI, sobre una república amb
corrupció zero
390-00043/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016

Control del compliment de la Moció 44/XI, sobre les inversions del
Govern de l’Estat i la puntualitat dels trens
390-00044/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 21.06.2016

4.50.02. Compliment de mocions
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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’Igualtat de les
Persones amb la consellera de la Presidència sobre l’anunci de la
creació d’un observatori de la igualtat de gènere
354-00070/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del
GP CSP (reg. 30343).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 20.06.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb
la consellera d’Ensenyament sobre l’anunci d’eliminar nous recursos
educatius per a atendre la diversitat i combatre les desigualtats a
l’escola
354-00071/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jéssica Albiach Satorres, juntament amb un altre diputat del GP CSP (reg. 30498).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 21.06.2016.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb
el vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre
l’anunci d’eliminar nous recursos educatius per a atendre la diversitat
i combatre les desigualtats a l’escola
354-00072/11
SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Jéssica Albiach Satorres, juntament amb un altre diputat del GP CSP (reg. 30499).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 21.06.2016.
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4.53.05.

Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença de la directora general d’Igualtat davant
la Comissió d’Afers socials i Famílies perquè informi de l’aplicació de
la Llei 11/2014
356-00210/11
SOL·LICITUD

Presentació: Carlos Carrizosa Torres, del GP C’s (reg. 29558).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 20.06.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Bibliomèdia
davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre la
conveniència d’establir i mantenir biblioteques als centres educatius
356-00211/11
SOL·LICITUD

Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s (reg. 30021 i 30303).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 21.06.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell de
l’Audiovisual de Catalunya davant la Comissió d’Igualtat de les
Persones perquè presenti l’Informe sobre la presència a Internet de
continguts que inciten a la violència masclista
356-00212/11
SOL·LICITUD

Presentació: Marta Ribas Frías, juntament amb un altre diputat del GP CSP (reg.
30342).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 20.06.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de la Policia davant
la Comissió d’Interior perquè informi sobre l’actuació dels Mossos
d’Esquadra en l’Operació Pandora
356-00223/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 30813).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 21.06.2016.
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356-00224/11
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: GP JS (reg. 31058).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 22.06.2016.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 22.06.2016.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè doni
explicacions sobre les converses publicades a diversos mitjans de
comunicació
356-00226/11
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: GP C’s (reg. 31061).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 22.06.2016.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 22.06.2016.

Sol·licitud de compareixença d’un representant del Grup Planeta
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les
converses fetes públiques per un mitjà de comunicació
356-00227/11
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: GP JS (reg. 31103 i 31131).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 22.06.2016.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 22.06.2016.
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Sol·licitud de compareixença del ministre de l’Interior davant la
Comissió d’Afers Institucionals perquè doni explicacions sobre les
informacions publicades a diversos mitjans de comunicació els
darrers dies
356-00228/11
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: GP C’s (reg. 31125).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 22.06.2016.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 22.06.2016.

Sol·licitud de compareixença del director de l’Oficina Antifrau de
Catalunya davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi
sobre les converses fetes públiques per un mitjà de comunicació
356-00229/11
SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Presentació: GP PPC (reg. 31134).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: Mesa del Parlament, 22.06.2016.
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 22.06.2016.

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

Compareixença d’una representació de Drassanes per la República
Catalana davant la Comissió d’Estudi del Procés Constituent
357-00123/11
SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 8 de la Comissió d’Estudi del Procés Constituent,
tinguda el 21.06.2016, DSPC-C 156.
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Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del
Govern i d’altres òrgans
4.70.

4.70.10.

Altres comunicacions

Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020
335-00007/11
PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 30044 / Coneixement: Mesa del Parlament, 21.06.2016

A la presidenta del Parlament

Em plau de trametre-us el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern de
la Generalitat del dia 7 de juny de 2016, pel qual s’aprova el Pla estratègic de recerca
i innovació en salut 2016-2020, així com el text de referència.
Barcelona, 8 de juny de 2016
El secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana
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 7 de juny de 2016, s’ha pres,
entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Salut s’aprova la Proposta d’acord del Govern pel
qual s’aprova el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020.»
I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 7 de juny de 2016.
Acord

GOV/__/2016, de 7 de juny, pel qual s’aprova el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020.
La Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, estableix que
les administracions públiques de Catalunya han de fomentar, dins del sistema sanitari a Catalunya, les activitats d’investigació sanitària com a element fonamental per
al seu progrés, en la línia del que regula la Llei 14/1986, de 25 d’abril, general de sanitat, que estableix que les administracions públiques han de fomentar la investigació científica a través dels seus serveis de salut, i disposa que els centres hospitalaris
han de desplegar, addicionalment a la tasca assistencial, funcions de promoció de la
salut, prevenció de la malaltia, investigació i docència, a l’objecte de completar les
seves activitats amb les desplegades per la xarxa d’atenció primària.
Així mateix, la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, reconeix com a
prestació en matèria de salut pública la investigació de les causes o els determinants
dels problemes de salut que afecten la població, essent el foment de la recerca un
principi informador d’aquestes actuacions, i assenyala com una part fonamental del
sistema sanitari català la identificació de les àrees prioritàries per a la recerca en salut pública, atenent els problemes i les necessitats de salut detectats.
Prenent com a antecedent el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 20122015, es formula un nou instrument de planificació i coordinació que defineix les
línies generals de la recerca i innovació en salut del Departament de Salut, en coherència amb les prioritats del Pla de salut de Catalunya, i en col·laboració amb el
Departament d’Empresa i Coneixement, amb l’objectiu d’enfortir el lideratge del
sistema de salut de Catalunya en el conjunt del sector, garantint la generació de nou
coneixement gràcies a accions instrumentals que es preveuen desenvolupar a través
de finançament competitiu. Aquest lideratge ha de redundar principalment en la mi4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del Govern i d’altres òrgans
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llora de la salut dels ciutadans, avançant en la implementació d’accions preventives,
diagnòstiques i terapèutiques per poder actuar contra la malaltia, tant des del punt
de vista individual com poblacional, així com per protegir i promoure la salut, impulsant, alhora, l’optimització dels processos en el marc dels serveis de salut, tant
en termes d’eficàcia com d’eficiència.
Aquest Pla s’alinea amb l’estratègia Horitzó 2020 (H2020), que és el programa
marc de la Comissió Europea per a la recerca i la innovació, i que es fonamenta sobre tres pilars: l’excel·lència científica, per reforçar la posició de la Unió Europea en
el món científic i impulsar la recerca de primer nivell; la competitivitat de les indústries, per intensificar el lideratge industrial en el camp de la innovació a través de
la inversió en tecnologies estratègiques i la millora de la facilitat d’accés al capital i
suport per a les PIME, i la resposta als reptes socials que més preocupen a Europa
actualment.
La tramitació del Pla estratègic de recerca i innovació en salut ha disposat d’una
àmplia participació de la comunitat acadèmica i científica, així com de la ciutadania, a través de l’exposició pública del Pla mitjançant el web del Departament de
Salut.
Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern
Acorda:

1. Aprovar el Pla estratègic de recerca i innovació en salut 2016-2020, que s’adjunta a aquest Acord. El seu desenvolupament s’ajustarà a les disponibilitats establertes anualment per les lleis de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
2. Aquest Acord s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l’annex, que es podrà consultar a través de la pàgina web del Departament de Salut (www.gencat.cat/salut) i estarà a disposició de les persones interessades a la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut del Departament de Salut
(travessera de les Corts, 131-159, pavelló Ave Maria, 08028 Barcelona).
3. Aquest Acord es trametrà al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de
30 dies comptadors des de la data de l’aprovació, per tal que en tingui coneixement.
Barcelona, 7 de juny de 2016
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern
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