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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 183/XI del Parlament de Catalunya, sobre la persecució de càrrecs elec-
tes per haver donat suport a la Resolució 1/XI
250-00364/11
Adopció 5

Resolució 184/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es revoca la designació 
del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
299-00001/11
Adopció 6

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
200-00008/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i d’incompatibilitats i dels 
conflictes d’interessos dels diputats i diputades del Parlament de Catalunya
202-00009/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 8

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament de les situa-
cions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu
202-00030/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges so-
cials i assequibles
202-00031/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 4/2016, del 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària 
i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Ge-
neralitat i altres mesures urgents en matèria de personal
203-00005/11
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 9
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la supressió d’un grup de P3 de l’Escola Rosa Oriol, 
de Lliçà d’Amunt
250-00463/11
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre les proves complementàries sol·licitades per l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques per a malalts de síndromes de sensibilització central
250-00503/11
Presentació: GP C’s 13

Proposta de resolució sobre la creació del bus universitari per a l’àmbit de la Uni-
versitat Rovira i Virgili
250-00504/11
Presentació: GP CUP-CC 14

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures relatives a una alimentació espe-
cífica per a menors amb intoleràncies o al·lèrgies alimentàries
250-00506/11
Presentació: GP C’s 15

Proposta de resolució sobre la construcció del canal Segarra-Garrigues
250-00507/11
Presentació: GP C’s 16

Proposta de resolució sobre l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
250-00508/11
Presentació: Sonia Sierra Infante, del GP C’s, Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC, Jéssica 
Albiach Satorres, del GP CSP, María José García Cuevas, del GP PPC, Pilar Castillejo Medina, 
del GP CUP-CC 17

Proposta de resolució sobre el desplegament integral de la Llei 11/2014, per a ga-
rantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a era-
dicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
250-00509/11
Presentació: GP C’s 19

Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic als municipis de la 
plana del delta del Llobregat
250-00510/11
Presentació: GP SOC 20

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2016, sobre l’Agència Catalana de 
l’Aigua, corresponent als exercicis 2011, 2012 i 2013
256-00015/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 23
Termini per a proposar compareixences 23

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, relativa a la memòria històrica, i d’altres 
normes relacionades
270-00004/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 23

4. Informació

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 extra-
ordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics
290-00001/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  24
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/XI, sobre la transfòbia i les mesures contra 
l’assetjament i la discriminació per raó de gènere
390-00001/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 27

Control del compliment de la Moció 3/XI, sobre la nova cultura de l’aigua i del territori
390-00003/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 30

Control del compliment de la Moció 4/XI, sobre les polítiques de l’aigua
390-00004/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 36

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Perjudicats per 
la Confiscació del Govern Franquista amb relació a la 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
352-00398/11
Sol·licitud 38

Proposta de compareixença de Montserrat Capdevila Bernadó, en representació de 
l’Associació de Perjudicats per la Confiscació del Govern Franquista, amb relació a 
la 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 per-
secució o violència durant la guerra civil i la dictadura
352-00407/11
Sol·licitud 38

Proposta de compareixença de Pere Fortuny, en representació d’Immolats de Cata-
lunya, amb relació a la 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
352-00412/11
Sol·licitud 38

Proposta de compareixença de Carles Vallejo, en representació del Memorial Seat, 
amb relació a la 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
352-00413/11
Sol·licitud 39

Proposta de compareixença d’Enric Pubill, en representació de l’Associació Catalana 
d’Expresos Polítics, amb relació a la 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
352-00414/11
Sol·licitud 39

Proposta de compareixença de Margarida Sala Albareda, en representació d’Ami-
cal Mauthausen, amb relació a la 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
352-00415/11
Sol·licitud 39



BOPC 171
30 de juny de 2016

Taula de contingut 4

Proposta de compareixença de Felipe Moreno Martín, en representació de Querella 
Argentina, amb relació a la 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
352-00416/11
Sol·licitud 40

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de Perjudicats per 
la Confiscació del Govern Franquista amb relació a la Proposta per a presentar a la 
Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Es-
tat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets i s’es-
tableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra 
civil i la dictadura
352-00425/11
Sol·licitud 40

Proposta de compareixença de Manuel de Bofarull, advocat i doctor en dret, amb 
relació a la Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Pro-
posició 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
352-00426/11
Sol·licitud 40

Proposta d’audiència per escrit de Josep Cruanyes i Tor, advocat, historiador i 
membre de la Comissió de la Dignitat, amb relació a la 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
352-00438/11
Sol·licitud 41

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller de Cultura a la consellera de Governació, Admi-
nistracions Públiques i Habitatge
330-00024/11
Presentació: president de la Generalitat 41

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la Generalitat en data 
del 31 de març de 2016
334-00029/11
Presentació: conseller del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 42

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en data del 31 de 
març de 2016
334-00030/11
Presentació: conseller del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 42

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Gene-
ralitat en data del 31 de març de 2016
334-00031/11
Presentació: conseller del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 43

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2257/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat 
contra els articles 33, 36 (apartats 1 a 4), 39, 40, 41, 44, i 59 a 64, de la Llei 17/2015, 
del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes
381-00005/11
Al·legacions que formula el Parlament sobre la suspensió 43
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 183/XI del Parlament de Catalunya, sobre la persecució de 
càrrecs electes per haver donat suport a la Resolució 1/XI
250-00364/11

ADOPCIÓ

Comissió de Justícia, sessió 6, 23.06.2016, DSPC-C 157

La Comissió de Justícia, en la sessió tinguda el dia 23 de juny de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre els càrrecs electes perseguits per haver 
donat suport a la Resolució 1/XI (tram. 250-00364/11), presentada pel Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 29111) i pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí (reg. 29482).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya reprova el fiscal en cap de l’Audiència Nacional, 

Javier Zaragoza, per la circular en què dóna instruccions de persecució dels càrrecs 
electes catalans.

2. El Parlament de Catalunya dóna ple suport als càrrecs electes catalans inves-
tigats i perseguits per haver donat suport a la Resolució 1/XI.

3. El Parlament de Catalunya constata: 
a) El caràcter antidemocràtic evident de les institucions judicials espanyoles i la 

vulneració evident dels drets fonamentals i polítics dels catalans mitjançant la per-
secució dels càrrecs electes.

b) La voluntat d’instrumentalització política dels òrgans jurisdiccionals per part 
del Govern de l’Estat, amb la intenció de vulnerar els drets fonamentals i polítics 
dels càrrecs electes catalans, la qual cosa impedeix que compleixin el mandat re-
but de la ciutadania.

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a traslladar les qüestions a què fa 
referència el punt 3 als organismes internacionals corresponents en matèria de drets 
humans.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2016
El secretari de la Comissió, Lluís Guinó i Subirós, el president de la Comissió, 

Germà Gordó i Aubarell
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Resolució 184/XI del Parlament de Catalunya, per la qual es revoca  
la designació del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
299-00001/11

ADOPCIÓ

Ple del Parlament, sessió 19, 29.06.2016, DSPC-P 29

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 29 de juny de 2016, ha debatut la 
Proposta de la Comissió d’Afers Institucionals en el procediment de revocació del 
director de l’Oficina Antifrau de Catalunya, d’acord amb el que disposen els apartats 
1.g i 2 de l’article 11 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya, i l’article 177 del Reglament del Parlament.

D’acord amb la Proposta de la Comissió d’Afers Institucionals, que s’adjunta 
com a annex, el Ple del Parlament ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya revoca la designació de Daniel de Alfonso Laso com 

a director de l’Oficina Antifrau de Catalunya per haver incorregut en la causa de 
cessament que estableix la lletra g de l’article 11.1 de la Llei 14/2008, del 5 de no-
vembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya, i acorda trametre a la fiscalia, als efec-
tes que legalment corresponguin, l’acta i la transcripció de la sessió corresponent de 
la Comissió d’Afers Institucionals.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Annex

Proposta de la Comissió d’Afers Institucionals en el procediment  
de revocació del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya
299-00001/11

La Comissió d’Afers Institucionals ha tramitat en la sessió tinguda el dia 23 
de juny de 2016 la sol·licitud d’inici del procediment de revocació del director de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya presentada pels grups parlamentaris de Junts pel 
Sí, Ciutadans, Socialista, Catalunya Sí que es Pot i Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent.

Aquesta sol·licitud es fonamenta en la causa de cessament que estableix la lletra g  
de l’article 11.1 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de  
Catalunya. La sol·licitud ha estat tramitada d’acord amb el que estableixen l’apartat 2 
de l’esmentat article 11 i l’article 177 del Reglament del Parlament. Els fets que han 
motivat la presentació de la sol·licitud d’inici del procediment de revocació són les 
informacions aparegudes els darrers dies en els mitjans de comunicació sobre unes 
actuacions del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya que haurien compromès 
greument el compliment dels deures i les obligacions inherents al càrrec.

A la sessió de la Comissió hi ha estat convocat Daniel de Alfonso Laso, director 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, el qual hi ha assistit i ha fet ús de la paraula.

La Comissió, d’acord amb aquests antecedents, el desenvolupament de la sessió 
–de la qual queda constància en el Diari de Sessions del Parlament de Catalunya– 
i el caràcter públic de la informació divulgada pels mitjans de comunicació sobre 
el contingut de les converses entre el director de l’Oficina Antifrau de Catalunya  
i el ministre de l’Interior, contingut que no ha estat desmentit pel director de l’Ofi-
cina Antifrau de Catalunya, considera que aquests fets: 

a) Posen en evidència una conducta impròpia del càrrec, clarament incompatible 
amb els valors que ha de defensar i promoure l’Oficina Antifrau de Catalunya, dels 
quals el seu director ha d’ésser el màxim exemple.
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b) Suposen un notori i greu incompliment dels deures i les obligacions inhe-
rents al càrrec, d’acord amb el que estableix la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya, especialment dels deures d’independència i objec-
tivitat que exigeix l’article 8 i dels deures de reserva i confidencialitat que exigeix 
l’article 18.

En conseqüència, la Comissió d’Afers Institucionals

Acorda: 
a) Proposar al Ple la revocació de la designació de Daniel de Alfonso Laso com 

a director de l’Oficina Antifrau de Catalunya per haver incorregut en la causa de 
cessament que estableix la lletra g de l’article 11.1 de la Llei 14/2008, del 5 de no-
vembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

b) Trametre a la fiscalia, als efectes que legalment corresponguin, l’acta i la 
transcripció de la sessió de la Comissió.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, 
de regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les 
cooperatives
200-00008/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s (reg. 31423).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 01.07.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de regulació dels règims d’inelegibilitat i 
d’incompatibilitats i dels conflictes d’interessos dels diputats i 
diputades del Parlament de Catalunya
202-00009/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC; GP C’s; GP CSP (reg. 29706; 29882; 29902; 31049).
Pròrroga: 8 dies hàbils (de l’1.07.2016 al 12.07.2016).
Finiment del termini: 13.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s (reg. 31159; 31240).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.06.2016 a l’1.07.2016).
Finiment del termini: 04.07.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a la prevenció i tractament 
de les situacions de maltractament de menors en l’àmbit educatiu
202-00030/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 31129; 31160).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.06.2016 a l’1.07.2016).
Finiment del termini: 04.07.2016; 12:00 h.
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Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles
202-00031/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 31130; 31161).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.06.2016 a l’1.07.2016).
Finiment del termini: 04.07.2016; 12:00 h.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 4/2016, del 21 de juny, de recuperació parcial de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal 
del sector públic de la Generalitat i altres mesures urgents en 
matèria de personal
203-00005/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 31280 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.06.2016

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de juny de 2016, ha 
pres coneixement del Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la 
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal del sec-
tor públic de la Generalitat i altres mesures urgents en matèria de personal, publi-
cat al DOGC 7148, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el  
controli pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament 
s’inicia el dia 27 de juny de 2016.

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

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 21 de juny de 2016, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habi-

tatge, s’aprova la iniciativa SIG16GAH0789 Projecte de decret llei de recuperació 
parcial de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del per-
sonal del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures urgents en 
matèria de personal.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona el 21 de juny de 2016.

Decret llei 4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga 
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del personal 
del sector públic de la Generalitat de Catalunya i altres mesures 
urgents en matèria de personal

El president de la Generalitat de Catalunya
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i 

d’acord amb el que estableix l’article 67.6.a de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent
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Decret llei

Preàmbul
El Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat 

pressupostària i de foment de la competitivitat, va disposar, amb caràcter bàsic per 
a totes les administracions públiques, la reducció de les retribucions del personal 
funcionari i laboral de tot el sector públic en les quanties que corresponia percebre 
el mes de desembre de 2012 com a conseqüència de la supressió tant de la paga ex-
traordinària com de la paga addicional del complement específic o equivalents del 
mes esmentat. Així mateix, se suprimien els dies addicionals per antiguitat tant en 
el cas de les vacances com en el dels dies per assumptes particulars i se suspenien 
els pactes i acords que poguessin contradir aquestes disposicions.

Posteriorment, la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de pressupostos generals 
de l’Estat per al 2015, va habilitar, amb caràcter bàsic, la recuperació de part de 
la paga extraordinària va ser objecte de supressió, per un import equivalent a la 
part proporcional corresponent als primers 44 dies de la paga. Mitjançant l’Acord 
GOV/33/2015, de 10 de març, en l’àmbit de la Generalitat i el seu sector públic, es 
va fer efectiva la recuperació d’aquesta part de la paga extraordinària i addicional 
del mes de desembre de 2012.

D’altra banda, la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i ad-
ministratives i de creació de l’impost sobre les estades en establiments turístics, va 
suspendre els acords, pactes o convenis que disposessin de premis vinculats als anys 
de serveis prestats consistents en el gaudi de dies addicionals de vacances.

Davant la situació actual de pròrroga pressupostària, s’aprecia la necessitat ur-
gent d’adoptar determinades mesures legals que s’han d’aplicar de manera immedia-
ta, en concret, la recuperació de determinats imports que es van deixar de percebre 
com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del mes de desembre 
de 2012 i el gaudi dels dies addicionals de vacances per antiguitat per al personal al 
servei del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

La implementació d’aquestes mesures es considera inajornable. D’una banda, ha 
de permetre adequar les normes vigents en matèria salarial per al 2016 i fer possible 
l’abonament parcial d’aquesta retribució extraordinària dins d’aquest exercici pror-
rogat i, d’altra banda, per la voluntat explícita d’avançar en l’eficàcia i l’eficiència 
dels serveis públics i, de forma compatible amb el compliment de les regles fiscals, 
compensar l’esforç sostingut dels empleats públics les retribucions dels quals han es-
tat reduïdes, fet que ha afectat les seves condicions de treball de forma significativa 
en aquests darrers exercicis.

Aquests objectius no poden aconseguir-se mitjançant la tramitació d’una llei pel 
procediment d’urgència ni de lectura única, atès que, si bé el Parlament està consti-
tuït, l’abast de les mesures i la complexitat tècnica de la seva implementació podria 
posposar els seus efectes més immediats més enllà de 2016, mentre que els efectes 
de les altres mesures, principalment en matèria de vacances dels empleats públics, 
desplegarien els seus efectes més enllà dels mesos d’estiu d’enguany, que esdevé el 
període ordinari de gaudi de les vacances dels empleats públics.

Vistos l’Acord de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Admi-
nistració de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 2016 i la Resolució 7/XI, de 
20 de gener, del Parlament de Catalunya, que insta el Govern de la Generalitat a 
adoptar les mesures adreçades a la recuperació de les quantitats que es van deixar 
de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària del 2012 i 
d’altres drets laborals dels empleats públics;

Per tot això, en ús de l’autorització concedida per l’article 64 de l’Estatut d’auto-
nomia de Catalunya, i a proposta de la consellera de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge i del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-
senda,
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Decreto:

Article 1. Recuperació parcial de la paga extraordinària del mes de 
desembre de 2012
1.1 En l’exercici 2016, el personal inclòs dins de l’àmbit d’aplicació de l’article 23 

del títol III de la Llei 2/2015, de l’11 de març, de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2015, percebrà la quantia equivalent a un 20,77% de l’import que 
es va deixar de percebre i que correspon a 38 dies de la paga extraordinària, paga 
addicional del complement específic o pagues addicionals equivalents del mes de 
desembre de 2012.

1.2 Aquest abonament es realitzarà en una sola vegada, en els termes i crite-
ris establerts a l’Acord GOV/33/2015, de 10 de març, i en concepte de recuperació 
dels imports deixats de percebre de forma efectiva en aplicació del Reial decret llei 
20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de fo-
ment de la competitivitat.

1.3 Es deixa sense efecte la mesura retributiva d’acord amb la qual les reduccions 
resultants de l’any 2012 han de correspondre, com a mínim, a un import equivalent a 
un 5% de les retribucions íntegres percebudes durant l’exercici 2012. Les quantitats 
retingudes per aquest concepte s’abonaran en la mateixa nòmina en què s’acrediti la 
recuperació de les quanties a què fa referència l’apartat 1 d’aquest article.

Article 2. Modificació de la Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures 
fiscals, financeres i administratives i de creació de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
Es modifica l’apartat 2 de la disposició addicional sisena de la Llei 5/2012, del 20 

de març, que resta redactat de la manera següent:
«2. A partir de l’entrada en vigor d’aquesta Llei esdevenen inaplicables les con-

dicions regulades pels convenis col·lectius que estableixen sistemes de premis vin-
culats als anys de serveis prestats consistents en la percepció de quantitats en me-
tàl·lic.»

Disposicions finals

Primera. Habilitacions
1. S’habilita els departaments de Governació, Administracions Públiques i Ha-

bitatge, i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda perquè, en els seus àmbits 
competencials, emetin les instruccions necessàries per a l’efectivitat i el control d’a-
quest Decret llei.

2. S’habilita el Departament d’Ensenyament perquè retorni al personal a què es 
refereix l’Acord GOV/80/2012, de 30 de juliol, d’adequació de les mesures de re-
ducció retributives dels acords del Govern de 27 de març de 2012 i de 19 de juny de 
2012, una quantitat equivalent a tots els efectes a l’establerta en aquest Decret llei 
per al personal funcionari docent no universitari.

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor el mateix dia de la seva publicació al Diari Ofi-

cial de la Generalitat de Catalunya.
Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 

cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el 
facin complir.

Barcelona, 21 de juny de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Oriol 

Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda; Merit-
xell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
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Antecedents del Decret llei
1. Publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya del Decret llei 

4/2016, de 21 de juny, de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional 
del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Ca-
talunya i altres mesures urgents en matèria de personal.

2. Decret llei de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicional del 
mes de desembre de 2012 del personal del sector públic de la Generalitat de Catalu-
nya i altres mesures urgents en matèria de personal.

3. Projecte inicial del de recuperació parcial de la paga extraordinària i addicio-
nal del mes de desembre de 2012 per al personal del sector públic de la Generalitat 
de Catalunya i altres mesures urgents en matèria de personal.

4. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Govern.

5. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica del Departament de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge.

6. Memòria econòmica de la Direcció General de Pressupostos.
7. Certificat del Consell Tècnic de 14 de juny de 2016.
8. Certificat del Govern de 21 de juny de 2016.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 31331 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 28.06.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 31331)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
El Parlament insta el Govern a continuar adequant l’oferta del municipi de Lli-

çà d’Amunt d’acord amb les necessitats d’escolarització de P3 i a continuar duent 
a terme les mesures adequades per tal d’evitar l’estigmatització de cap centre i el 
tancament de cap escola.
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Proposta de resolució sobre les proves complementàries sol·licitades 
per l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques per a malalts de 
síndromes de sensibilització central
250-00503/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 30801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2016

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’adequa-
ció de les proves complementàries sol·licitades per l’ICAM, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) es la institución de referencia 

en el ámbito de las valoraciones de las incapacidades laborales actuando dentro del 
marco de las políticas de salud laboral establecidas por la Secretaria de Salut Públi-
ca del Departament de Salut, a la que está adscrito.

Su misión es realizar la evaluación médica, la inspección, la gestión y el control 
de los procesos médicos relacionados con incapacidad laboral y dictaminar sobre la 
adecuación de las actuaciones sanitarias del sistema sanitario público en el marco 
de la responsabilidad patrimonial.

Las evaluaciones que realiza el ICAM incluyen la exploración médica pertinente, 
el análisis de las pruebas médicas y los informes aportados y, si es necesario, pue-
den solicitar pruebas complementarias adicionales. Como resultado pueden ratificar 
la situación de incapacidad laboral, emitir el alta médica o proponer al INSS el ini-
cio del expediente de valoración de incapacidad permanente.

En las valoraciones que está realizando el ICAM en pacientes afectados de sín-
dromes de sensibilización central, tales como fibromialgia y/o síndrome de fatiga 
crónica, se están solicitando pruebas complementarias de biomecánica.

Estas pruebas: 
– se están realizando en una empresa privada, en contra de lo acordado en el 

punto 8-b) de la propuesta de resolución 250-001137/10 aprobada por este Parlament 
en la Comissió de Salut del 16.07.2015 

– no tienen evidencia científica de su utilidad diagnóstica o para valoración clí-
nica de estos pacientes

– suponen un coste adicional para las arcas públicas
– generan un estrés en el paciente a quien, según su estado clínico, le suponen un 

incremento de sus molestias y síntomas durante horas o, en algún caso, días.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario de Ciutadans, presenta la siguiente: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Cumplir en todos sus términos lo acordado en la propuesta de resolución 250-

001137/10 sobre los síndromes de sensibilización central, especialmente en lo refe-
rente a que la valoración y evaluación médica de estos pacientes debe realizarse por 
los profesionales de la sanidad pública.

2. Cursar instrucciones al ICAM para que, en su tarea de evaluación de los pro-
cesos de incapacidad laboral, no solicite en ningún caso pruebas adicionales que no 
tengan la necesaria evidencia científica sobre su utilidad diagnóstica o de valoración 
del estado clínico de los usuarios afectados.

3. En concreto, cursar instrucciones al ICAM para que no vuelva a solicitar 
pruebas biomecánicas para la valoración de los pacientes afectados de síndromes de 
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sensibilización central, en tanto no esté documentada de forma científicamente vali-
dada su utilidad en el diagnóstico o valoración de estos pacientes.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la creació del bus universitari per a 
l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili
250-00504/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 30863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2016

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari 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 per a la creació del bus universitari en l’àmbit de la Universitat Rovira 
i Virgili (URV), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Segons les tarifes publicades pels diferents consorcis de l’Autoritat del Transport 

Metropolità que coordinen el servei d’autobús interurbà arreu del territori autonò-
mic, els i les estudiants de la Universitat Rovira i Virgili del Camp de Tarragona són 
les que han de pagar més diners per utilitzar aquest transport.

Aquest fet genera un greuge territorial entre els i les estudiants del Camp i les de 
la resta de comarques, que a més, recau en un sector social amb escassos recursos 
econòmics i, especialment, en aquells i aquelles estudiants que viuen en els munici-
pis més llunyans als centres d’ensenyament universitari.

Si bé, aquests greuges s’intenten resoldre pel que fa al transport durant l’etapa 
d’ensenyament obligatori a través de les beques de la Generalitat, els consells co-
marcals i els ajuntaments, durant l’etapa l’ensenyament universitari no existeixen 
aquestes polítiques de discriminació positiva.

Actualment, la majoria d’estudiants que han de desplaçar-se d’un municipi a un 
altre per anar a la universitat utilitzen el transport privat, el que planteja un model 
de transport completament insostenible, tant en termes de mobilitat com de medi 
ambient.

A més, cal tenir en compte que els i les estudiants que utilitzen l’autobús interur-
bà per anar fins a la universitat, són aquells i aquelles que no disposen de cap altra 
alternativa de transport.

I, no sols això, sinó que l’oferta de transport públic del Camp de Tarragona és 
molt més reduïda que a d’altres comarques catalanes, i especialment, d’aquelles co-
marques i municipis més allunyats de Reus, Vila-seca i Tarragona, que és on es con-
centren els centres d’ensenyament universitari.

Cal tenir en compte, que el consorci de l’Autoritat del Transport Metropolità del 
Camp de Tarragona està conformat principalment pel Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a més dels ajuntaments de Calafell, 
Cambrils, Falset Reus, Salou, Tarragona, Valls i Vila-seca, i dels consells comarcals 
de l’Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat i Tarragonès.

Cal tenir en compte, que actualment, la URV i l’Autoritat del Transport Metropo-
lità del Camp de Tarragona, ja tenen signat un conveni de col·laboració per establir 
una tarifa especial per als i les estudiants de la URV.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Instar a l’Autoritat del Transport Metropolità del Camp de Tarragona i a la 

Universitat Rovira i Virgili a la creació d’una nova tarifa de bus interurbà, a curt 
termini, per als i les estudiants de la URV que no representi un greuge comparatiu 
amb la resta d’estudiants de les universitats catalanes.

2. Instar a la Generalitat de Catalunya a implementar una tarifa única de bus in-
terurbà i rodalies ferroviàries per a tots i totes les estudiants de les universitats ca-
talanes per al proper curs 2016-2017.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures relatives  
a una alimentació específica per a menors amb intoleràncies  
o al·lèrgies alimentàries
250-00506/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 31043 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
alimentación específica para intolerancias y alergias alimentarias, para que sea sus-
tanciada ante la Comissió de la Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según el observatorio de la Cruz Roja, un 2,3% de las familias atendidas por la 

organización en la lucha contra la pobreza tiene intolerancia alimentaria (mayor-
mente celiaquía). Debido a esta situación Creu Roja en Cataluña, contando con el 
asesoramiento de la Asociación de Celíacos de Cataluña, ha iniciado un proyecto 
destinado a este colectivo, que cuenta con la financiación de la Diputación de Bar-
celona.

Este proyecto está dirigido a familias con menores de 1 a 16 años que estén en 
situación de vulnerabilidad y que presentan alguna intolerancia o alergia alimenta-
ria. El proyecto tiene en cuenta los siguientes criterios: 

– ingresos económicos mensuales inferiores IPREM (532 € mensuales) más 125 €  
por hijo o persona dependiente

– aspectos relacionados con la familia
– red de soporte formal e informal e 
– informe que confirme el diagnóstico y la necesidad de una dieta específica.
Teniendo en cuenta la falta de recursos específicos para este colectivo y aten-

diendo a proteger el interés superior del menor y las consecuencias directas sobre 
la salud de las personas que no se pueden permitir este tipo de alimentación, se ne-
cesita cobertura de menores vulnerables que no puedan llevar una dieta acorde a su 
intolerancia alimentaria.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 
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Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a.
1. Estudiar y, en su caso, dar apoyo al proyecto para atender a los menores con in-

tolerancias y/o alergias alimentarias en situación de vulnerabilidad, contando con el 
apoyo y asesoramiento de la Asociación de Celíacos de Cataluña.

2. Poner en marcha proyecto puesto en marcha por Creu Roja Catalunya por par-
te del Departament competente en materia de asuntos sociales, con el objetivo de 
proporcionar cobertura a la totalidad de personas de Cataluña.

3. Adaptar el catálogo de prestaciones destinadas a Infancia para que éste sea 
flexible y tenga en cuenta circunstancias como las intolerancias y/o alergias alimen-
tarias en caso de menores en situación de vulnerabilidad.

4. Establecer, dentro del presupuesto destinado a Infancia, una prestación, para 
cubrir las necesidades alimentarias de productos específicos, adaptados a cada caso 
de intolerancia o alergia al gluten, a la lactosa, al huevo o a los lácteos para menores 
que tengan un diagnóstico médico y se encuentren en situación de vulnerabilidad

Palacio del Parlamento, 21 de junio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la construcció del canal Segarra-
Garrigues
250-00507/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 31052 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado 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 la cons-
trucción del Canal Segarra - Garrigues, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La construcción del troncal principal del Canal Segarra Garrigues es una obra 

ejecutada y finalizada por el Gobierno de España hace años. La construcción de la 
red secundaria y la concentración parcelaria son competencia de la Generalitat.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a elaborar y presen-

tar en sede parlamentaria, antes de finalizar el actual período de sesiones, un in-
forme sobre la construcción de la red secundaria y la concentración parcelaria del 
Canal Segarra - Garrigues que contenga, entre otros, datos sobre

– El porcentaje de obra finalizado en la actualidad de la citada red secundaria
– El montante presupuestario invertido hasta la fecha en la construcción
– La fecha prevista de finalización de la totalidad del proyecto
– El presupuesto necesario para la finalización de las obras

Palacio del Parlamento, 21 de junio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre l’Escola Mar Nova, de Premià de Mar
250-00508/11

PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP C’S, ESTHER NIUBÓ 

CIDONCHA, DEL GP SOC, JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP, MARÍA 

JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC, PILAR CASTILLEJO MEDINA, DEL GP 

CUP-CC

Reg. 31137 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2016

A la Mesa del Parlament
Els diputats i diputades sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’es-
cola Mar Nova de Premià de Mar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’escola Mar Nova de Premià de Mar, és una escola petita que es va crear fa 8 

anys. Aquest centre, que actualment té uns 197 alumnes i una sola línia, implementa 
un projecte educatiu en el que els alumnes participen en moltes decisions de l’escola 
i on també hi ha una participació activa de les famílies. El model educatiu es basa 
en les franges horàries, els projectes i els racons, des del P3 d’educació infantil fins 
al 6è de l’educació primària. En aquesta escola no existeixen les assignatures tal 
com les coneixem, sinó que es treballen els continguts d’una manera transversal, no 
s’utilitza el llibre de text com a guia dins l’aula, i els deures, anomenats encàrrecs, 
no són una eina habitual.

Ja fa uns anys, forces centres educatius de Catalunya, creuen en la necessitat de 
superar el model d’ensenyament transmissor i possibilitar que els infants i joves pu-
guin gaudir a l’escola d’experiències d’aprenentatge rellevants i amb sentit, que els 
permeti esdevenir persones autònomes amb una vida plena, incloent la part cogni-
tiva, la social, i l’ètica.

Institucions tan reconegudes a nivell nacional i internacional com el Centre 
UNESCO de Catalunya, la fundació Jaume Bofill i la Universitat Oberta de Catalu-
nya, han impulsat el programa Escola Nova 21, una aliança entre 26 centres educa-
tius que pretén estendre el seu model d’escoles innovadores a 200 escoles del país 
en els propers anys, en alguns casos a través de l’acompanyament i la col·laboració 
entre docents. En aquest sentit, l’Escola Mar Nova ha esdevingut part de la corrent 
actual d’escoles innovadores, sent un referent a la comarca del Maresme.

Malgrat això, el passat dia 2 de maig de 2016, en sessió de Consell Escolar del 
Centre, es va comunicar la decisió de la Directora del Serveis Territorials d’Ense-
nyament del Maresme - Vallès, Carmina Pinya i Salomó, de traslladar la línia de P3 
per al curs 2016/17, ofertada per l’Escola Mar Nova dins el període de preinscripció, 
a l’Escola Montserrat, ubicada en l’altre extrem del municipi. També es va infor-
mar sobre el trasllat de la resta d’alumnes i mestres de l’Escola Mar Nova a l’Escola 
Montserrat durant el curs 2017/18.

En aquell mateix Consell Escolar la Inspecció va justificar aquesta decisió per la 
davallada de natalitat del municipi, pels resultats de la primera prova d’avaluació de 
competències bàsiques, que es va realitzar el passat juny del 2015, per la manca d’un 
edifici (actualment el centre està allotjat en mòduls prefabricats) i perquè l’Escola 
Montserrat ofereix un model educatiu semblant.

Posteriorment aquesta decisió és va tornar a comunicar al CEC del passat 14 de 
juny de mà de la subinspecció en cap dels SSTT i es va presentar una nova direcció 
per al curs 2016/17 que té l’encàrrec de realitzar, conjuntament amb la direcció del 
Montserrat, tot el procés d’integració en només 9 mesos.

Els arguments defensats pels SSTT han estat rebatuts per la comunitat educativa 
del centre, atès que tot i parlar de davallada de natalitat el Departament d’Ensenya-
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ment no suprimeix cap línia de P3 al municipi; en quant als resultats de la prova de 
competències bàsiques, la Mar Nova es situa aquest curs 2015/16 dins la mitjana ca-
talana, i no sembla coherent que es vulgui tancar una escola pels resultats obtinguts 
a la seva primera avaluació externa del curs 2014/15, sinó que aquests han de servir 
per detectar mancances i establir plans de treball per millorar la qualitat de l’ense-
nyament, tal i com s’ha fet aquest curs; respecte a les instal·lacions, a Catalunya hi 
ha 996 aularis prefabricats i 90 centres exclusivament en mòduls, i l’Ajuntament de 
Premià de Mar va fer una inversió de 60.000 euros el curs passat en la instal·lació 
d’un nou mòdul i l’arranjament de la zona de pati. Per altra banda, destacar que l’Es-
cola Montserrat i l’Escola Mar Nova ofereixen models educatius molt diferenciats

Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Premià de Mar, tant l’equip de govern 
com tots els grups municipals del consistori, s’han posicionat en contra del trasllat 
de la línia de P3 i a favor de la seva continuïtat a l’escola Mar Nova. Primer mit-
jançant un comunicat conjunt de tots els partits polítics emès el 6 de maig i poste-
riorment a través d’un acord de Ple aprovat per unanimitat el 18 de maig. A ambdós 
acords, l’Ajuntament es compromet a «Continuar defensant a totes les instàncies 
necessàries el no tancament de l’Escola Mar Nova, mantenint les 11 línies de P3 
a Premià de Mar» i a «Defensar la línia de P3 pel curs vinent a l’escola Mar Nova 
per a les famílies que l’han demanat, especialment aquelles que ja tenen germans a 
l’escola.»

A més d’aquest suport institucional, 1oo famílies de l’escola han signat a favor de  
la continuïtat del centre, s’han recollit més de 2.000 signatures de veïns i veïnes  
de Premià de Mar, i més de 5.200 persones han mostrat el seu suport a través de la 
plataforma change.org.

Durant els mesos de maig i juny d’enguany, Serveis Territorials ha explicat als 
membres del consistori que el que planteja és fusionar l’Escola Mar Nova i l’Escola. 
Aquesta decisió s’ha pres sense engegar un més que pertinent procés de debat i co-
hesió de les famílies i els docents d’ambdós centres i sense comptar amb la opinió 
de l’Ajuntament. Tanmateix sembla una decisió no suficientment meditada ni ade-
quadament planificada. Actualment ambdós projectes són antagònics, i sembla poc 
creïble que en el període d’un curs escolar, pugui sorgir un nou centre, d’uns 500 
alumnes, que reculli el model educatiu de la Mar Nova i que l’implementi a les ins-
tal·lacions del Montserrat. Tal i com està plantejada aquesta fusió és possible un xoc 
entre dues comunitats educatives que podria generar greus repercussions en el nou 
centre, entre les famílies, en el si del claustre de mestres i en definitiva en l’educació 
dels infants.

El tancament d’un centre acaba amb un projecte pedagògic i trenca amb els pro-
jectes vitals de moltes persones al barri. A més en aquest cas es tracta de la única 
escola del barri, pel que té un paper important per generar cohesió i comunitat entre 
les persones que hi viuen. A més es tracta d’un barri principalment residencial i amb 
una població envellida, fet pel qual l’escola esdevé una eina important per generar 
dinàmiques cohesionadores i revitalitzadores.

És per això que és una voluntat municipal, també expressada per la pròpia con-
selleria d’educació, definir el mapa escolar de Premià de Mar amb la participació 
de tots els actors implicats. Tal i com defensa la LEC, com per exemple en el seu 
art. 159 on diu que correspon als municipis participar en la determinació de l’oferta 
educativa del municipi; o la Moció 5/XI, aprovada pel Parlament de Catalunya el 
darrer ple de Març de 2016, sobre el sistema educatiu. La darrera acordant en els 
seus punts: f) «Programar l’oferta educativa per un període de cinc a deu anys amb 
l’exercici de corresponsabilitat dels ens locals i en diàleg amb la comunitat educa-
tiva» i en el seu punt e) «Reconsiderar el mapa d’oferta educativa i, concretament, 
tots els tancaments de línies de l’escola pública previstos pel Departament d’Ense-
nyament, i acordar amb els ens locals i amb la comunitat educativa la planificació 
de línies als centres escolars públics per al proper curs 2016-2017 prevista pel De-
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partament d’Ensenyament, atenent el principi de corresponsabilitat dels ens locals 
i de la comunitat educativa, tal com estableixen els articles 44, 45, 159 i 162 de la 
Llei d’educació, tenint en compte els projectes educatius consolidats, les necessitats 
socials i les realitats territorials i garantint, en tot cas, que no se suprimeixi cap línia 
de manera unilateral».

Prenent decisions com aquestes de tancament d’un centre i futura fusió amb un 
altre de manera unilateral es limiten les possibilitats que s’estaven considerant des 
del municipi de poder definir futures actuacions del mapa escola; com poden ser 
per exemple, repensar conjuntament el mapa quan la baixada de natalitat es doni de 
manera més dràstica o per generar un futur institut-escola projecte per utilitzar els 
aularis de primària de l’Escola Montserrat.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) No prendre decisions de manera unilateral que impliquin alterar el mapa es-

colar del municipi i condicionar-lo a futur sense la participació de la comunitat edu-
cativa i de l’Ajuntament de Premià de Mar, com s’estableix per les normatives abans 
exposades.

2) Establir una moratòria d’un any, posposant les decisions sobre la línia de P3 
de la Mar Nova, el tancament i fusió del centre. Dedicar aquest temps a establir un 
diàleg real amb tots els agents implicats, valorar la necessitat, idoneïtat i viabilitat 
d’aquesta proposta, i assegurant una solució integral per a l’educació al municipi.

3) Garantir la continuïtat de la diversitat actual d’oferta metodològica del muni-
cipi de Premià de Mar i assegurar la continuïtat del model educatiu de l’Escola Mar 
Nova de Premià de Mar, tal i com el coneixem, oferint l’assessorament i ajut tècnic 
i logístic perquè esdevingui un centre educatiu d’èxit.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2016
Sonia Sierra Infante, GP C’s; Esther Niubó Cidoncha, GP SOC; Jéssica Albiach 

Satorres, GP CSP; María José García Cuevas, GP PPC; Pilar Castillejo Medina, 
GP CUP-CC; portaveus a la CE 

Proposta de resolució sobre el desplegament integral de la Llei 11/2014, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
250-00509/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 31163 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, 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 des-
pliegue integral de la ley LGBTI, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Igual-
tat de les Persones, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Con la aprobación de la Ley 11/2014, del 10 de octubre, para garantizar el dere-

cho de lesbianas, gais, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la 
homofobia, la bifobia y la transfobia, se consiguieron beneficios concretos gracias al 
trabajo y esfuerzo del colectivo LGTBI.



BOPC 171
30 de juny de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 20

El Observatorio contra la Homofobia ha recalcado que «Un any més el 17 de 
maig, Dia Internacional Contra la LGTBIfòbia sortim al carrer per commemorar 
l’aniversari, quan l’any 1990 va ser retirada l’homosexualitat del llistat de malalties 
de la OMS i al mateix temps a denunciar que encara es manté la disfòria de gènere, 
mantenint la patologització de la transexualitat».

19 meses después de la aprobación de la ley el Observatorio contra la Homofo-
bia junto con diversas entidades del colectivo LGTBI solicitan que se haga efectivo 
inmediatamente el régimen sancionador y el derecho de intervenciones ideado para 
poner fin a la incesante impunidad contra la LGTBIfobia. De las 113 denuncias re-
cibidas durante el año 2015 ninguna de ellas recibió una sanción administrativa por 
parte de la Generalitat.

Otra denuncia que hace el colectivo es la despatologización de la transexualidad 
en el sistema sanitario, prevista de forma expresa en el articulado de la Ley.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a desplegar de for-

ma inmediata y efectiva la Llei 11/2014, del 10 de octubre, per garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgéneres i intersexuals i per eradicar l’homofobia, la 
bifobia i la transfobia, y en especial: 

a) Hacer efectivo el Régimen de infracciones y sanciones de la Ley.
b) Dar cumplimiento al artículo 16.3, de la ley, despatologizando la transexua-

lidad.
c) Desarrollar formación especializada de los profesionales y funcionarios afec-

tados por la normativa.
d) Elaboración de un protocolo sobre el artículo 11, que hace referencia al Deber 

de Intervención.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el millorament del transport públic als 
municipis de la plana del delta del Llobregat
250-00510/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 31164 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.06.2016

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

tínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre la millora del transport públic als municipis de la plana del Delta 
del Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La zona de la plana del Delta del Llobregat pateix greus problemes de mobilitat, 

amb importants projectes estratègics paralitzats. Es tracta d’un territori en el qual 
viuen més de 250.000 persones, en unes ciutats que s’han caracteritzat per haver 
afrontat la crisi amb valentia, apostant per estimular el creixement econòmic. Així, 
Sant Boi ha apostat seriosament per les activitats relacionades amb la salut mental, 
albergant el Clúster de Salut Mental de Catalunya, Viladecans està urbanitzant un 
polígon industrial multisectorial, Gavà inicia el desenvolupament d’un nou sector 
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d’activitat econòmica i Castelldefels disposa d’un important motor del coneixement 
que és al campus de la UPC.

A les iniciatives de cada ciutat per canalitzar la seva economia, se sumen fac-
tors consubstancials al territori, com la proximitat del port i aeroport, el fet que tres 
dels quatre municipis siguin costaners, i l’existència d’un gran nombre de polígons 
industrials. Les activitats implantades a la zona són, per tant, molt importants i es-
tratègiques per a l’economia catalana.

També són importants les necessitats quotidianes de quatre municipis joves, amb 
una gran població treballadora i estudiantil, que necessita desplaçar-se fora de la 
seva ciutat diàriament. Quatre ciutats que, igual que altres de la comarca, compten 
amb focus d’atracció d’oci o comerç d’abast supramunicipal, de manera que, per ac-
cedir a estudis superiors, comprar o gaudir d’activitats d’oci com, per exemple, cine-
ma o teatre, no cal anar a Barcelona, com fa anys.

Quatre ciutats, en suma, que necessiten que millori el transport públic entre elles, 
la resta de la comarca i l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Que necessiten que deixi 
de ser una odissea arribar, per exemple, a Sant Feliu de Llobregat, capital de la co-
marca. Que demanen que es comenci a prioritzar també una mobilitat sostenible i 
que faciliti el contacte entre la ciutadania del Baix Llobregat.

És per això que és el moment adequat per recuperar diverses iniciatives projec-
tades fa anys, l’execució de les quals ha estat interrompuda a causa de la crisi eco-
nòmica, com són: 

1. El metro del Delta.
Una connexió ferroviària soterrada que ha d’unir els quatre municipis, travessant 

els seus nuclis urbans. Un projecte que ha tingut diversos noms i diferents projectes.
– L’any 2000, l’Autoritat Metropolitana del Transport va donar llum verda a «un 

sistema de transport soterrat», que s’inclouria en el Pla Director d’Infraestructures 
i que naixia a Cornellà i acabava a Castelldefels. Sant Boi tindria dues estacions 
i Viladecans, Gavà i Castelldefels, dos cadascun. Es treballava en el Pla Director 
d’Infraestructures, que es desenvoluparia entre 2001 i 2010.

– El 2002, es va allargar el traçat, portant-ho a Sant Joan Despí, Sant Just, Esplu-
gues, Zona Universitària, fins a Reina Elisenda.

– El 2006, finalment, el projecte canviaria. El Ministeri de Foment assumiria la 
responsabilitat, convertint el projecte de metro a un ferrocarril lleuger, integrat de 
Rodalies Renfe, R3 (nova línia de rodalies). La responsabilitat requeia en el Govern 
central.

– El 2009, el consell de ministres va aprovar el Pla d’Infraestructures ferrovià-
ries de Proximitat de Barcelona 2008-2009. Aquí estava inclòs el projecte. De dot-
ze estacions es passava a sis, però el projecte semblava possible. En aquest cas, es 
projecta una estació de rodalies a Gavà (entre Avinguda Joan Carles I i carrer Sant 
Pere).

Cap dels plans s’ha desenvolupat.
2. El carril bicicleta i bus segregat a la carretera C-245
Un carril bus i el carril bicicleta segregats de 13 quilòmetres havia de comunicar 

directament Cornellà i Castelldefels, passant per Sant Boi de Llobregat, Viladecans 
i Gavà per la carretera C-245, la qual cosa permetria retallar gairebé 25 minuts el 
temps de trajecte en transport públic entre els dos municipis. La Generalitat i els 
ajuntaments van presentar un estudi informatiu i d’impacte ambiental, al març de 
2009. El Govern català preveia construir una plataforma segregada d’autobusos, 
amb un disseny similar a la del tramvia i amb la majoria del traçat pel centre de la 
calçada. L’inici de les obres estava previst per a finals de 2010. Encara està pendent.

3. Línia d’autobús pels parcs industrials
Una de les maneres més sostenibles i econòmiques al mateix temps per millo-

rar el transport de persones és sense dubte l’autobús. Per això, seria molt convenient 
implantar una nova línia per donar servei als polígons industrials ubicats per sobre 
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de la C-32 dels municipis de Sant Boi, Viladecans, Gavà i Castelldefels incloent en 
el seu recorregut les estacions de rodalies i la Universitat Politècnica de Catalunya.

Totes aquestes millores del transport públic són importants per al desenvolu-
pament d’una zona; el seu desenvolupament és estratègic per al futur del país, per 
assolir una mobilitat sostenible que ajudi a la reducció de gasos i partícules conta-
minants, i la reducció de gasos d’efecte hivernacle. I així ho entenen també els sin-
dicats, les organitzacions empresarials i la gran majoria de les entitats ciutadanes.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar infraestructures claus per a la mobilitat sostenible del Baix Llobregat 

i dels municipis de Sant Boi de Llobregat, Gavà, Castelldefels i Viladecans com són: 
a) La continuació de la tramitació de l’execució del Metro del Delta, interrom-

puda en 2006 i reconfigurada com a nova línia de rodalies Cornellà-Castelldefels.
b) Un estudi del sistema de mobilitat de la zona que connecti l’aeroport, la franja 

litoral i el campus de la universitat UPC amb els municipis de Sant Boi, Viladecans, 
Gavà i Castelldefels, i aquests amb la resta de la comarca, incloent una/es línia/es 
d’autobús per millorar la connectivitat de les seves zones industrials.

c) La revisió del projecte per a la transformació de la carretera C-245 per a què 
sigui un vial dotat d’un carril de bus i bicicleta segregats, i que respecti la voluntat 
d’aquest Ple per a protegir els edificis compresos entre els números 25 i 61 de l’Avin-
guda de la Generalitat.

d) L’execució de les inversions necessàries en la línia de rodalies C-2 sud per a 
la millora del servei públic.

2. Desenvolupar diferents actuacions claus en la mobilitat de la ciutat de Vila-
decans: 

a) Desenvolupament de la futura línia R3 en el seu tram a Viladecans amb 2 es-
tacions al terme municipal, recollit a l’Estudi Informatiu de Rodalies de Barcelona, 
nova línia Cornellà - Castelldefels (Barcelona), del Ministeri de Foment i al Pla Di-
rector d’Infraestructures i al Pla Director d’Infraestructures de la Regió Metropoli-
tana (2011-2020), Autoritat Metropolitana de Barcelona.

b) Demanar l’estudi d’urgència que la Generalitat es va comprometre a realitzar 
per estudiar la viabilitat de l’augment de freqüència dels trens a l’estació de Vila-
decans, així com les mesures que siguin necessàries per a que parin tots els trens a 
Viladecans.

c) Reclamar la inversió necessària per a reformar el baixador de Viladecans per 
tal de que millorar i ampliar les instal·lacions i d’aquesta manera adequar-se a l’en-
torn d’activitat, així com l’apertura directe de l’estació a l’Outlet.

d) Donat que el traçat de la L9 del metro arriba a la zona d-equipaments actual-
ment no desenvolupada de l’aeroport, dins del terme municipal de Viladecans, pre-
veure una possible nova estació que doni serveis a aquesta zona, Viladecans/Aero-
port.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Eva Martínez Mo-

rales, diputats GP SOC
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 11/2016, sobre l’Agència 
Catalana de l’Aigua, corresponent als exercicis 2011, 2012 i 2013
256-00015/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 31189 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.06.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 11/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Agència Catalana 
de l’Aigua, exercicis 2011, 2012 i 2013.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 23 de juny de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament 
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (de l’1.07.2016 al 14.07.2016).
Finiment del termini: 15.07.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.06.2016.

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, 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 (reg. 31041).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 30.06.2016 a l’1.07.2016).
Finiment del termini: 04.07.2016; 12:00 h.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/172378.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/172378.pdf
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 29039 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.06.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parla-

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució7/XI, sobre la recu-
peració de la paga extraordinària del 2012 i d’altres drets laborals dels treballadors 
públics (tram. 290-00001/11), us informo del següent: 

Per tal de donar compliment a la Resolució del Parlament, i en compliment dels 
tràmits de prèvia negociació col·lectiva prevists a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Pú-
blic, la Mesa General de Negociació del personal d’Administració de la Generalitat 
de Catalunya s’ha reunit quatre vegades, fins a data d’avui, concretament els dies: 
19 de febrer, 14 de març, 20 i 24 de maig.

Recuperació de la reducció retributiva del 5% i de la paga 
extraordinària de desembre 2012: 
Pel que fa a la recuperació de la reducció retributiva en una quantia equivalent 

al 5% de les retribucions íntegres percebudes a l’exercici 2012 i del grau de compli-
ment de la recuperació de la part pendent de la paga extra 2012 (75,96%), cal fer les 
consideracions següents: 

– A la reunió del 19 de febrer, l’Administració i els representants sindicals de la 
Funció Pública van arribar a un acord parcial en el marc de la Mesa General de Ne-
gociació dels Empleats Públics i es van comprometre a continuar les negociacions 
sobre el retorn de la paga extraordinària de desembre 2012 i a establir un calendari 
de devolució entre 2016 i 2018, en la mesura de la disponibilitat econòmica i de tre-
soreria de la Generalitat.

– A la reunió del 14 de març, l’Administració va proposar deixar sense efecte la 
mesura retributiva de la reducció retributiva del 5% de les retribucions íntegres per-
cebudes durant l’exercici 2012, així com l’abonament de la recuperació de la paga 
extra 2012, tenint en compte els següents trams: un 10% del total pendent, el 2016; 
un 20% el 2017 i el 45,96% durant el 2018.

Finalment, fruit del procés negociador, l’Administració ofereix un nou calendari 
de retorn: un 15,32% durant el 2016; un 30,32% durant el 2017, i un 30,32% en el 
primer trimestre del 2018.

– A les reunions dels dies 20 i 24 de maig, l’Administració es reitera en la seva 
proposta plantejada: Recuperació d’un 15,32% del total pendent, el 2016; un 30,32% 
el 2017 i el 30,32% durant el 2018.

Recuperació d’altres drets laborals dels treballadors públics: 
A la reunió del 19 de febrer, l’Administració i els representants sindicals van 

adoptar un acord parcial que suposava una recuperació dels drets laborals següents: 
– Dies d’assumptes personals per antiguitat: s’acorda disposar de dos dies addi-

cionals a partir del sisè trienni i un dia addicional per cada trienni complert a par-
tir del vuitè. Preferiblement, aquests dies s’hauran de gaudir de forma esglaonada 
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per evitar que es concentrin en períodes com ara vacances, Setmana Santa o Nadal. 
Aquesta mesura té efecte immediat a partir del mateix dia de la sessió de la Mesa 
Negociadora.

– Dies de vacances per antiguitat: Les parts van acordar la concessió dels se-
güents dies addicionals de vacances: 

15 anys de serveis prestats: 1 dia
20 anys de serveis prestats: 2 dies
25 anys de serveis prestats: 3 dies
30 o més anys de serveis prestats: 4 dies
Aquesta mesura serà efectiva tan bon punt es derogui la disposició addicional si-

sena del Projecte de llei de mesures fiscals, financeres i administratives de 2015, que 
suspèn els acords relatius al gaudiment dels dies addicionals de vacances.

En la reunió del dia 20 de maig de 2016 l’Administració proposa que per efectiu 
aquest retorn, en el supòsit que amb anterioritat a la data d’inici del període ordinari 
de gaudiment de les vacances d’estiu 2016 (juliol) no hagi entrat en vigor el marc 
legal que possibiliti el seu gaudiment, el Govern habilitaria els mecanismes legals 
necessaris per tal que els empleats públics puguin gaudir d’aquests dies addicionals 
de vacances durant el període ordinari (juliol a setembre 2016).

– Millora de la prestació econòmica per Incapacitat Temporal: En la reunió del 
19 de febrer, l’Administració va proposar reunir de nou el grup de treball d’incapa-
citat temporal, depenent d’aquesta Mesa, per tal de valorar incorporar noves millo-
res en la prestació econòmica d’incapacitat temporal derivada de contingències co-
munes del personal de la Generalitat, amb el 100% de retribucions. Això suposaria 
ampliar els supòsits excepcionals regulats en el DL 2/2012, de 25 de setembre i DL 
2/2013 de 19 de març, de modificació del règim de millores de la prestació econòmi-
ca d’incapacitat temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat

A la reunió del 14 de març es continuen les negociacions i l’Administració pro-
posa que el grup de treball presenti les seves conclusions abans del 31 de desembre 
de 2016.

Finalment en la reunió del 20 de maig es reitera en la seva voluntat d’impulsar 
les sessions del Grup de Treball d’Incapacitat Temporal, però amb la ferma volun-
tat d’incorporar nous supòsits de percepció del 100% de les retribucions en els ca-
sos d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes. Aquestes sessions 
s’iniciarien tan bon punt s’assoleixi un acord global amb les organitzacions sindi-
cals.

– Complement de productivitat vinculat a l’avaluació a l’acompliment: En la reu-
nió del 14 de març es proposa constituir un grup de treball amb caràcter immediat, 
el qual haurà de presentar les seves conclusions abans del 31 de desembre de 2016. 
Aquest grup es constituirà tan bon punt s’assoleixi un acord global amb les organit-
zacions sindicals.

En la reunió del 20 de maig de 2016 proposa que un cop presentades al llarg del 
2016 les seves conclusions, la fixació d’objectius al personal es faci el 2017 amb la 
finalitat que la percepció d’aquest complement s’efectuï el 2018.

– Ajuts a càrrec del Fons d’Acció social (FAS): En la reunió del 14 de març l’Ad-
ministració va proposar la constitució d’un grup de treball, concretant-se en la reu-
nió del 20 de maig que la seva finalitat serà redissenyar els conceptes per tal que 
s’emparin les situacions dels empleats públics amb major vulnerabilitat social. El 
grup haurà de presentar les seves conclusions durant l’exercici 2017 per tal que la 
convocatòria pública dels nous ajuts es faci el 2018.

D’acord amb tot l’exposat, i fruit del procés negociador dut a terme amb les Or-
ganitzacions Sindicals, l’estat actual de compliment de la Resolució del Parlament 
és la següent: 
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1. Derogació de l’Acord de Govern 33/2015, sobre la recuperació d’una part de la 
paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012

L’Administració ha proposat deixar sense efecte la mesura retributiva d’acord 
amb la qual les reduccions resultants de l’any 2012 s’han de correspondre, com a 
mínim, a un import equivalent a un 5% de les retribucions íntegres percebudes du-
rant l’any 2012.

2. Calendari de devolució de la part pendent de la paga extraordinaris de desembre 
de 2012

L’Administració ha proposat a les Organitzacions Sindicals el següent calenda-
ri de recuperació de la part pendent de percebre de la Paga Extraordinària 2012 
(75,96%). Aquest calendari s’ajusta al marc establert en la Resolució del Parlament: 

– 2016: 15,32%
– 2017: 30,32%
– 2018: 30,32%

3. Presentació d’un calendari per a recuperar tots els dies de permís i de vacances 
per raó d’antiguitat en l’exercici 2016

L’Administració i les Organitzacions Sindicals han adoptat un acord parcial que 
suposa una recuperació dels drets laborals següents: 

– Dies d’assumptes personals per antiguitat: 
Les parts acorden que els empleats públics puguin gaudir dels següents dies d’as-

sumptes personals per antiguitat. Aquesta mesura té efecte immediat a partir del 19 
de febrer, data en què s’assoleix l’Acord: 

– 2 dies addicionals al 6è trienni.
– 1 dia addicional per cada trienni complert a partir del 8è.

– Dies de vacances per antiguitat: 
Les parts van acordar els següents dies addicionals de vacances: 
– 15 anys de serveis prestats: 1 dia
– 20 anys de serveis prestats: 2 dies
– 25 anys de serveis prestats: 3 dies
– 30 o més anys de serveis prestats: 4 dies

4. Millora de la prestació econòmica per Incapacitat Temporal: 

L’Administració ha proposat reunir de nou el grup de treball d’incapacitat tem-
poral, depenent d’aquesta Mesa, per tal d’incorporar nous supòsits de percepció del 
100% de les retribucions en cas d’incapacitat temporal derivada de contingències 
comunes.

5. Presentar un calendari de pagament de les pagues no abonades els anys 2013 i 
2014: 

L’Administració ha proposat constituir un grup de treball durant el primer tri-
mestre del 2017 amb l’objectiu de calendaritzar la recuperació d’aquestes pagues 
extraordinàries.

En relació amb les propostes presentades per l’Administració a les Organitzaci-
ons Sindicals, s’ha assolit un acord parcial en relació amb la recuperació dels dies 
addicionals d’assumptes personals per antiguitat i els dies addicionals de vacances 
per antiguitat.

Pel que fa a la resta de propostes, les parts han acordat continuar les negocia-
cions el proper dia 6 de juny de 2016 en el sí de la Mesa General de Negociació del 
Personal d’Administració de la Generalitat de Catalunya.



BOPC 171
30 de juny de 2016

4.50.02. Compliment de mocions 27 

A més dels punts que conté la resolució del parlament l’Administració ha propo-
sat recuperar els següents drets laborals no inclosos en la Resolució 7/XI del Parla-
ment: 

– Ajuts al Fons d’Acció Social (FAS): 
L’Administració proposa constituir, amb caràcter immediat, un grup de treball 

en l’àmbit d’aquesta Mesa, amb la finalitat de redissenyar els conceptes per tal que 
s’emparin les situacions dels empleats públics amb major vulnerabilitat social. El 
grup haurà de presentar les seves conclusions durant l’exercici 2017 per tal que la 
convocatòria pública dels nous ajuts es faci el 2018.

– Complement de productivitat vinculat a l’avaluació a l’acompliment: 
L’Administració proposa constituir, amb caràcter immediat, un grup de treball 

en l’àmbit d’aquesta Mesa, el qual haurà de presentar les seves conclusions durant el 
2016, amb la finalitat que la fixació d’objectius es faci el 2017 i la percepció d’aquest 
complement s’efectuï el 2018. Aquest complement substituirà el complement de pro-
ductivitat actualment suspès per la Llei de pressupostos de 2012. Aquest grup es 
constituirà tan bon punt s’assoleixi un acord global amb les organitzacions sindicals.

Barcelona, 25 de maig de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 1/XI, sobre la transfòbia i les 
mesures contra l’assetjament i la discriminació per raó de gènere
390-00001/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 31142 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.06.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 1/XI, sobre la transfòbia i les me-
sures contra l’assetjament i la discriminació per raó de gènere (tram. 390-00001/11), 
us informo del següent: 

El Departament d’Ensenyament posa a l’abast de tots els centres educatius el 
Protocol de prevenció, detecció i notificació enfront situacions d’odi i discriminació, 
que ofereix els mecanismes i els indicadors necessaris per detectar precoçment els 
possibles casos d’assetjament per raó de gènere i mesures per l’orientació afectivo 
sexual.

El Pla per a la Igualtat de gènere en el sistema educatiu, aprovat pel Govern el 20 
de gener de 2015, estableix tot un seguit d’actuacions a desenvolupar dins de l’objec-
tiu 2 «Promoure la coeducació»: 

– Garantir una educació sense estereotips sexistes ni discriminacions relaciona-
des amb el gènere o amb l’orientació afectivosexual, així com una orientació acadè-
mica i professional no sexista. 

– Garantir la prevenció i la detecció de la violència de gènere i col·laborar en la 
intervenció des de l’educació.

Actualment s’estan recollint les dades sobre les actuacions realitzades durant el 
curs 2015/2016 i s’elaborarà una Memòria anual que recollirà propostes d’actuacions 
per millorar.
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En el Pla Interdepartamental d’actuació de les polítiques LGTBI 2015-2019 es 
recullen les actuacions que en matèria de polítiques LGBTI desenvoluparan els di-
ferents Departaments de la Generalitat de Catalunya.

El Departament d’Ensenyament té establerts els següents objectius: 
– Promoure una educació i una orientació acadèmica i professional sense este-

reotips sexistes ni discriminacions relacionades amb el gènere o amb l’orientació 
afectivo sexual.

– Impulsar el respecte en els diferents àmbits educatius a la diversitat sexual i 
afectiva, la identitat de gènere o expressió de gènere i els diferents models de fa-
mília.

– Establir propostes d’actuacions específiques per prevenir, detectar i intervenir 
en casos de violència o situacions de discriminació o exclusió per raó d’orientació 
sexual, identitat de gènere o expressió de gènere.

– Donar suport en casos específics per tractar situacions de caràcter sexista o ho-
mòfob en els centres educatius.

– Incloure en l’oferta formativa per al professorat formació específica en coedu-
cació i orientació afectivo sexual, la identitat de gènere i l’expressió de gènere.

I s’especifiquen les següents actuacions: 
– Elaboració d’una unitat didàctica per a Educació Primària per treballar la tole-

rància, la convivència i la diversitat.
– Elaboració d’una unitat didàctica per a Educació Secundària per treballar la 

prevenció de situacions d’odi i discriminació.
– Elaboració d’orientacions per fer que els centres educatius constitueixin un en-

torn on viure amb normalitat la diversitat sexual.
– Elaboració de material per treballar la diversitat afectivo sexual i la coeducació 

en els cicles formatius.
– Revisió i actualització de les orientacions i recursos del tema de coeducació 

per l’elaboració del Projecte de Convivència.
– Elaboració d’una guia de coeducació para famílies amb orientacions i recursos 

sobre com educar els fills i filles en el respecte a la diversitat sexual i afectiva i la 
identitat de gènere.

– Elaboració d’orientacions per fer que els centres educatius constitueixin un en-
torn on viure amb normalitat la diversitat sexual i afectiva.

– Elaborar una Guia per a famílies sobre detecció i prevenció de conductes d’odi 
i discriminació amb orientacions i recursos per a detectar i prevenir la discriminació 
homòfoba (por orientació afectivo sexual) o per identitat de gènere.

– Difusió dels protocols per a la millora de la convivència, específicament el de 
conflictes greus, odi i discriminació, assetjament i ciberassetjament.

– Inclusió en els currículums de les diferents àrees d’educació primària i educa-
ció secundària obligatòria de continguts per treballar la coeducació.

– Elaboració de material per treballar la diversitat afectivo sexual i la coeducació 
en els cicles formatius.

– Continuïtat de la Unitat de Suport a la Convivència Escolar (USCE).
El desenvolupament d’aquestes actuacions quedaran recollides en la Memòria 

anual on es detallaran les actuacions desenvolupades el curs 2015/2016.
El Departament d’Ensenyament, en el marc dels Plans educatius d’entorn, desen-

volupa els Projectes d’Àmbit Comunitari de Convivència, amb la finalitat de donar 
una resposta comunitària (centres educatius, ajuntaments i altres agents educatius) 
als reptes convivencials. Durant el curs 2015/2016 s’han dut a terme dos pilotatges.

El Departament d’Ensenyament, insta als centres educatius a disposar d’un pro-
tocol propi de prevenció, detecció i intervenció davant casos d’assetjament escolar, i 
abordar els possibles casos seguint la normativa vigent.

Pel que fa a les famílies, el Departament d’Ensenyament ha elaborat una guia 
adreçada a famílies sobre Prevenció i detecció de l’assetjament, on es troba infor-
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mació, recursos, eines adreçades a les famílies per saber què és l’assetjament, com 
prevenir-lo, i com detectar si el fill o filla el pateix i quines actuacions han de realit-
zar per fer-hi front. Aquesta Guia està a disposició de la comunitat educativa en la 
següent adreça d’Internet: 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/com-ajudar-fill/pre-
vencio-deteccio-assetjament/

El Departament d’Ensenyament té previst incloure en els Documents d’orga-
nització i gestió per als centres per al curs 2016-2017, un nou apartat que reculli 
el procediment a seguir i les possibles actuacions dels centres educatius davant la 
comunicació per part del pare, mare o del tutor o tutora legal, o del propi alumne 
o alumna en el cas de ser major d’edat, d’una identitat de gènere sentida diferent al 
sexe assignat en néixer, i amb la petició que sigui tractat i anomenat d’acord amb el 
nom del gènere en què s’identifica.

El director o directora del centre educatiu, d’acord amb l’establert a la Llei 
11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets a lesbianes, gais, bisexuals, trans-
gèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, facilitarà 
que el centre educatiu constitueixi un entorn amable per tal que l’alumne o alumna 
pugui viure de manera natural la seva identitat de gènere. Com a possibles mesures 
hi ha les següents: 

– Indicar a la comunitat escolar del centre que es dirigeixi a l’alumne o alumna 
pel nom del gènere en què s’identifica. 

– Adequar al nom i el gènere amb el que se sent identificat l’alumne o alumna, 
els llistats de classe, els informes, els carnets i altra documentació de caràcter intern 
o que tingui com a únic destinatari la família o l’alumne o alumna.

– Garantir la llibertat de vestimenta d’acord amb la que l’alumne o alumna se 
senti identificat.

– Facilitar l’accés als lavabos i als vestuaris que li corresponguin d’acord amb la 
seva identitat de gènere, buscant sempre la solució més adequada per a tot l’alumnat.

– Evitar la realització d’activitats diferenciades per sexe sempre que sigui pos-
sible.

– Orientar els professionals dels centres amb el suport, si escau, de l’EAP de 
centre.

És garantirà que en el Registre d’Alumnes (RALC) i en tota la documentació 
que es generi a nivell oficial (certificats i informes externs, les actes d’avaluació, les 
actes de qualificacions, l’expedient acadèmic...), s’identifiqui la persona d’acord amb 
el nom que figuri en el registre civil.

El Departament d’Ensenyament ha tingut reunions de treball amb les associa-
cions i plataformes LGBTI a fi de garantir la seva participació i aprovar la incor-
poració de les orientacions, recursos i eines facilitats per les entitats dels diferents 
col·lectius.

El Departament d’Ensenyament ha revisat els protocols vigents, concretament en 
el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i discrimina-
ció s’han ampliat els recursos aplicables a qualsevol conducta d’odi i discriminació, 
entre d’altres d’aquells que tenen a veure amb l’homofòbia i la transfòbia, així com 
unitats didàctiques per treballar amb l’alumnat tot incorporant orientacions, recur-
sos i eines facilitats per les entitats dels col·lectius LGBTI, concretament pel que fa 
a les persones transgèneres i intersexuals.

El Departament d’Ensenyament té previst, durant el segon trimestre del proper 
curs escolar 2016-2017, realitzar sessions informatives per fer difusió de les nove-
tats incorporades al Protocol de prevenció, detecció i notificació enfront situacions 
d’odi i discriminació i al Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’as-
setjament entre iguals. Aquestes sessions estaran dirigides als equips directius de 
tots els centres educatius de cadascun dels Serveis Territorials d’Ensenyament i del 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/com-ajudar-fill/prevencio-deteccio-assetjament/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/com-ajudar-fill/prevencio-deteccio-assetjament/
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Consorci d’Educació de Barcelona, per tal que aquests facin arribar la informació 
als claustres de professors i professores.

Els recursos preventius establerts en el «Protocol de prevenció, detecció i inter-
venció enfront de l’assetjament entre iguals» estan orientats a incidir en els diferents 
agents implicats en l’assetjament: víctima, agressor, observador, comunitat escolar 
i educativa, coincidint amb les pràctiques del programa Kiva i altres programes eu-
ropeus.

El Departament d’Ensenyament té previst incloure continguts relacionats amb 
la temàtica LGBTI en diverses activitats formatives, tot valorant les possibles peti-
cions de col·laboració de les entitats i associacions LGBTI en el desenvolupament 
d’aquestes.

Per altra banda, el Departament d’ensenyament té establert en diferents protocols 
els mecanisme pel qual les entitats i les associacions poden sol·licitar el reconeixe-
ment de formacions pròpies i que aquestes estiguin contemplades i reconegudes 
com a formació permanent del professorat.

Barcelona, 21 de juny de 2016
Meritxell Ruiz Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Moció 3/XI, sobre la nova cultura de 
l’aigua i del territori
390-00003/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 31044 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.06.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 3/XI, sobre la nova cultura de l’ai-
gua i del territori (tramitació 390-00003/11), us informo del següent: 

A Catalunya, la definició del model territorial està formulada pel Pla Territorial 
General de Catalunya (PTGC), aprovat per la Llei 1/1995, de 16 de març, que dóna 
el marc de coherència de l’ordenació global del territori i les polítiques sectorials.

Els seus objectius són: 
– Potenciar el desenvolupament del país. 
– Distribuir el creixement equilibradament en el territori.
– Ordenar el creixement.
Els Plans Territorials (PTP) desenvolupen els continguts del PTGC en els dife-

rents àmbits funcionals territorials en què es divideix Catalunya. En aquests mo-
ments, els PTP vigents, abasten tot el nostre territori.

Estan redactats d’acord amb les finalitats següents: 
a. Que doni cabuda a les previsions de nous habitatges i llocs de treball adopta-

des com a hipòtesis de futur per l’àmbit del Pla, amb especial atenció a les necessi-
tats de sòl per a habitatge assequible.

b. Que contribueixi a la generació de riquesa a partir de l’aprofitament ordenat i 
sostenible dels recursos del territori i del desvetllament del seu potencial endogen.

c. Que la distribució d’usos i la disposició de les xarxes d’infraestructures en 
el territori afavoreixin una eficiència econòmica creixent en l’accés a la renda i els 
serveis.

d. Que el desenvolupament sigui sostenible i que respongui als criteris del Pro-
grama de planejament territorial de Catalunya.
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El programa de planejament territorial, marc en el qual es van redactar els PTP, 
es va desenvolupar a partir de la definició dels criteris següents, els quals, es van 
inspirar els continguts i determinacions de tots els PTP: 

1. Afavorir la diversitat del territori, mantenint la referència de la seva matriu 
biofísica.

2. Protegir els espais naturals, agraris i no urbanitzables en general com a com-
ponents de l’ordenació del territori.

3. Preservar el paisatge i el patrimoni cultural com a valors socials i actius eco-
nòmics del territori.

4. Moderar el consum del sòl.
5. Afavorir la cohesió social del territori i evitar la segregació espacial de les 

àrees urbanes.
6. Protegir i potenciar el patrimoni urbanístic que vertebra el territori.
7. Facilitar una política d’habitatge eficaç i urbanísticament integrada.
8. Propiciar la convivència d’activitats i habitatge a les àrees urbanes i racionalit-

zar la implantació de polígons industrials o terciaris.
9. Aportar mesures de regulació i orientació espacial de la segona residència.
10. Vetllar pel caràcter compacte i continu dels nous creixements.
11. Reforçar l’estructura nodal del territori a través del creixement urbà.
12. Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
13. Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitats dels 

sistemes d’assentaments.
14. Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvo-

lupaments urbans.
15. Integrar els espais del transport i de la logística en la matriu territorial.
Respecte els temes relacionats amb la sobirania alimentària, energètica i habita-

cional, els diferents plans sectorials, redactats pels corresponents organismes sec-
torials que tenen les competències de redacció, concreten les polítiques i propostes 
que fan encaixar el model global amb els àmbits sectorials exposats. D’acord amb el 
que diu el PTGC, els Plans sectorials i, en concret, els Plans Territorials Sectorials 
(PTS), han de realitzar un dimensionament sectorial d’acord amb la demanda actual 
i previsible. Aquesta demanda ha d’incloure la que generi la població flotant i els 
processos avaluats convenientment als què doni lloc.

Afegir que la planificació territorial i sectorial ja fa temps que incorpora en les 
seves propostes de mobilitat els principis de la Llei 9/2003: 

a. Els dret dels ciutadans a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat ade-
quades i segures i amb el mínim impacte ambiental possible.

b. L’organització d’un sistema de distribució de mercaderies sostenible.
c. La prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de 

persones com de mercaderies.
d. El foment i la incentivació del transport públic i col·lectiu i d’altres sistemes 

de transport de baix o nul impacte, com els desplaçaments amb bicicleta o a peu.
e. La implicació de la societat en la presa de decisions que afectin la mobilitat 

de les persones.
f. La distribució adequada dels costos d’implantació i gestió del transport.
g. L’adequació a les polítiques comunitàries sobre aquesta matèria.
h. L’impuls de la mobilitat sostenible.
i. El foment del desenvolupament urbà sostenible i l’ús racional del territori.
j. El compliment dels tractats internacionals vigents relatius a la preservació del 

clima pel que concerneix la mobilitat.
També incorpora els principis definits per l’Observatori català de mobilitat sobre 

la mobilitat sostenible: 
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– Alliberar el carrer de la sobrecàrrega que representa l’excés de mobilitat priva-
da amb modes de transport de motor i fomentar el repartiment equitatiu de l’espai 
sense que cap mode de transport tingui preeminència sobre la resta.

– Garantir la mobilitat universal perquè dóna prioritat als sistemes de desplaça-
ment més sostenibles: la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic col·lectiu.

– Incorporar als instruments urbanístics i territorials la planificació de la mobi-
litat per reduir la demanda i el nombre de desplaçaments en modes de transport no 
sostenible.

– Donar recursos a la ciutadania per a la seva mobilitat sostenible i promoure la 
seva participació activa i coresponsabilització en la presa de decisions locals.

Així mateix, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació està 
elaborant, gestionant i proposant les polítiques i estratègies, plans i programes en 
matèria de desenvolupament integral del món rural, la diversificació de l’economia 
rural i el sòl agrari. Aquestes actuacions, que es poden considerar com instruments 
de planejament territorial, tenen l’objectiu d’afavorir un desenvolupament sostenible 
i equilibrat de totes les zones rurals per garantir el subministrament d’aliments i la 
sobirania alimentària.

Aquestes polítiques s’estan realitzant mitjançant el Programa de Desenvolupa-
ment Rural (PDR). Els ajuts per a la incorporació de joves agricultors i de modernit-
zació del sector agrari és un instrument cabdal per al relleu generacional i l’augment 
de les rendes, el manteniment de la pagesia al món rural, per augmentar la capacitat 
productiva d’aliments i augmentar el nivell de sobirania alimentària. També, dins 
del PDR de Catalunya 2014-2020, els 11 Grups d’Acció Local (GAL) tenen com ob-
jectius principals la dinamització territorial i la divulgació de projectes estratègics i 
bones pràctiques, fomentant la realització d’inversions que generin activitat econò-
mica en les zones rurals.

Tanmateix, amb les actuacions de millora i modernització de les xarxes de re-
gadius, es millora la capacitat en la producció d’aliments, sota el principi que els 
regadius són una peça clau per l’equilibri territorial.

Quant al procés de descontaminació de Flix, el passat 9 de març es va enviar un 
escrit a la Directora General de l’Aigua del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i 
Medi Ambient demanant la finalització de manera immediata i segura del procés de 
descontaminació de l’embassament de Flix.

Així mateix, pel que fa a finir els estudis per a la declaració de sòls contaminats 
a tot el recinte industrial de Flix, i també en altres parcel·les afectades fora d’aquest 
espai, el passat 9 de maig, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) va enviar un 
requeriment a l’empresa Ercros SA, en compliment d’aquest punt.

El requeriment exigeix: 
– Que en el termini màxim de 4 mesos des de la data de recepció d’aquesta co-

municació, finalitzin la fase d’investigació del sector Fàbrica (Fase 2 central i Fase 3  
sector oriental) d’acord amb els treballs planificats amb l’ARC, i delimitin tant en 
extensió com en profunditat l’afecció per mercuri detectada a la zona de l’edifici de 
l’electròlisi II. 

– Que el pla d’actuació de la descontaminació que en resulti haurà de ser presen-
tat a l’ARC abans del febrer de 2017.

Pel que fa a les zones on l’ARC té oberts diferents expedients relacionats amb la 
qualitat del sòl la situació és la següent: 

1. Expedients de Declaració de Sòl Contaminat Q0502-2011-1; SC 30/4 i Q0502-
2011-3; SC30/3 corresponents al Sector Dipòsit i Sector l’Aubal, actualment en fase de 
recuperació ambiental de la contaminació.

Entre 2009 i 2010, el propietari del terreny, l’Incasòl, va realitzar una investiga-
ció de la qualitat del sòl i en va valorar el risc detectant-se una important afecció al 
subsòl per compostos clorats i TPH, a conseqüència de l’enterrament de residus de la 
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planta de tetracloroetilè (PCE) de la fàbrica d’Ercros, SA durant el període comprès 
entre 1972 (inici de la planta de PCE) i 1975 (inici del funcionament de la unitat de 
tractament tèrmic de residus clorats). A la vista d’aquests resultats els terrenys van 
passar de nou a ser propietat d’Ercros, SA.

A partir de les diferents investigacions del subsòl realitzades, s’estima, al sector 
dipòsit, la presència d’uns 19.000 m3 de residu sòlid en una àrea d’uns 4.500 m2 així 
com la presència de 580 m3 de fase lliure en una superfície de 5.100 m2 que ha mi-
grat cap el Sector l’Aubal, amb una presència majoritària d’hexaclorbutadiè (60%) 
i altres organoclorats (pentaclorbenzè, tetraclorbenzens, hexacloretà, PCE, etc.). La 
valoració del risc d’aquesta contaminació va determinar que hi havia un risc inac-
ceptable per a la salut humana per efectes cancerígens i sistèmics per la via d’inha-
lació de vapors en espais interiors i l’ARC va emetre les resolucions de declaració 
de sòl contaminat amb data 6 de maig de 2011.

Ercros, SA el gener de 2012, va tramitar un únic projecte de descontaminació 
per als dos sectors que va ser aprovat per l’ARC mitjançant resolució de 07/05/12. 
Aquest consisteix en: al sector l’Aubal, interceptar el flux de l’aigua contaminada 
mitjançant dues barreres hidràuliques perpendiculars al flux de les aigües subterrà-
nies; el bombament i extracció de fase lliure amb tractament on-site de les aigües 
subterrànies i gestió externa del producte recuperat; adequació i correcció hidràu-
lica del torrent adjacent al dipòsit i el segellament superficial del dipòsit per tal de 
minimitzar la lixiviació dels contaminants fins a les aigües subterrànies; i evitar el 
contacte directe i la volatilització de contaminants. Es preveu des de la seva aprova-
ció una durada per a la finalització d’aquest projecte de 10 anys.

En el període comprès entre juny de 2013 i maig de 2016, Ercros, SA ha presen-
tat diferent documentació tècnica a l’ARC referent a: 

– l’execució i posada en marxa del projecte de recuperació ambiental i el tracta-
ment de la fase lliure.

– tres informes semestrals de seguiment i control del projecte de recuperació.
– la definició de la correcció hidràulica i segellat.
L’ARC ha avaluat aquesta documentació i ha emès dos informes de valoració del 

seguiment del projecte de recuperació que inclou fins el seguiment de juny de 2015.
El 27 de novembre de 2014 es va realitzar una visita tècnica a l’emplaçament 

d’Ercros, SA conjuntament amb els representants de l’empresa, tècnics de la CHE i 
de l’empresa Ferrovial Servicios - Sita Ibérica encarregada de dur a terme la carac-
terització i seguiment mediambiental de l’emplaçament.

Ercros, SA ha informat l’ARC que és previst finalitzar el quart trimestre d’en-
guany l’execució de l’obra hidràulica i el segellat de l’abocador.

2. Expedient informatiu 07/1659; SC30/2 corresponent al sector Fàbrica actualment 
en fase d’investigació de la qualitat del sòl

Aquest emplaçament, per les seves dimensions i diferenciació de processos in-
dustrials realitzats, s’està valorant en 3 fases de caracterització ambiental del subsòl 
(fase 1 sector occidental, fase 2 central i fase 3 sector oriental).

Ercros, SA, entre els anys 2005 i 2008, va dur a terme un estudi hidrogeològic 
del conjunt de les instal·lacions amb la construcció de piezòmetres i una avaluació 
preliminar de la qualitat del sòl.

Entre els anys 2008 i 2010, Ercros, SA va realitzar un estudi de vapors per cap-
tació passiva (tècnica Petrex) per detectar compostos volàtils en el sòl i orientar la 
investigació del sòl, que va abastar la totalitat de la fàbrica.

Pel que fa a la fase 1, en el període comprés entre els anys 2009 i 2015, Ercros, 
SA ha aportat informació referent a l’estudi detallat de la qualitat del sòl de totes les 
parcel·les incloses en aquesta fase: sector central, sector ribera riu (on s’ha situat la 
planta d’Acuamed), sector planta cloroform i sector magatzem exterior; el control i 
seguiment de les aigües subterrània; assajos d’extracció activa de vapors en el sector 
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cloroform i sector ribera riu (Inquide, SA); els assaigs de recuperació de producte 
realitzats al sector magatzem exterior i el tractament del mateix i un inventari de 
punts d’aigua.

En el sector occidental de la planta (fase 1) la investigació realitzada, fins ara, 
comporta un risc acceptable pels usuaris avaluats. S’ha establert un pla de segui-
ment i control de les aigües subterrànies que permet avaluar l’evolució del medi i 
establir les accions futures a emprendre.

Pel que fa a les fases 2 i 3, des de l’any 2012 i fins a finals de 2015, Ercros, SA ha 
aportat una proposta d’investigació del medi i, un cop acceptada, s’està desenvolu-
pant i complementant la investigació. Els resultats preliminars posen de manifest 
una situació de risc acceptable. Situació que es tornarà a valorar al finalitzar la in-
vestigació.

En aquest període, l’ARC, ha avaluat la documentació corresponent a les fases 1, 
2 i 3 i ha emès quatre informes de valoració.

3. Accions en realització a 2016

En el sector dipòsit - L’Aubal, Ercros, SA realitza la correcció del Torrent i se-
gellat del dipòsit durant el 2016 (es preveu finalitzar-ho al quart trimestre). Es con-
tinuarà amb la recuperació de la fase lliure i la recuperació ambiental de l’emplaça-
ment, que es preveu finalitzar l’any 2022.

Pel que fa a la totalitat de la fàbrica es continuarà amb les tasques de control i 
seguiment dels piezòmetres instal·lats i la valoració de l’evolució del medi.

Respecte a les fases 2 i 3, es continuarà amb l’execució de la xarxa de control 
de les aigües subterrànies i amb la investigació dels emplaçaments. Al finalitzar, es 
recalcularà el risc associat.

Aquestes actuacions en el sòl es complementen amb les sol·licitades sobre l’aigua 
subterrània que són valorades per la CHE.

Cal dir que si es desmantellen les diferents unitats productives, Ercros, SA haurà 
de valorar la qualitat del sòl en compliment del marc normatiu vigent (Llei 20/2009, 
del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats i la Ley 16/2002, 
de 1 de julio, de Prevención y Control Integrados de la Contaminación).

Respecte a les responsabilitats de l’empresa Iberpotash, SA, les actuacions admi-
nistratives realitzades en el darrer any pel Servei de Seguiment i Informació d’Ac-
tivitats adreçades a millorar les condicions de protecció del medi ambient exigides 
a Iberpotash, SA per a les seves explotacions mineres de la comarca del Bages, són 
les següents: 

– Durant l’any 2015 la Direcció General de Qualitat Ambiental (DGQA) ha re-
querit a Iberpotash, SA la presentació de nous programes de restauració del conjunt 
de les activitats extractives Roumanie, al municipi de Súria, i Emerika, als muni-
cipis de Sallent i Balsareny, per tal d’ajustar el seu contingut a allò que estableix el 
RD 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i 
de protecció i rehabilitació de l’espai afectat per activitats mineres, i en particular 
per incorporar-hi els respectius plans de gestió de residus miners. 

– El 30 de desembre de 2015, Iberpotash, SA va presentar els nous programes de 
restauració a la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial. Aquesta 
documentació va entrar a la Direcció General de Qualitat Ambiental el passat 15 de 
gener i es troba actualment en avaluació. S’han enviat còpies i s’ha sol·licitat infor-
mes als organismes següents: ACA; ARC; Institut Cartogràfic i Geològic de Cata-
lunya; Subdirecció General de Biodiversitat; Direcció General d’Ordenació del Ter-
ritori i Urbanisme; Ajuntaments de Súria, Sallent i Balsareny i el Consell Comarcal 
del Bages.

Pel que fa a l’aigua, el Govern reconeix i dóna suport als moviments socials en 
defensa dels rius i les aigües del nostre país, escolta les seves reclamacions i manté 
una relació fluida amb els seus portaveus. Així mateix, durant la revisió de la plani-
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ficació hidrològica de les conques internes, s’incorporen les polítiques necessàries 
en el marc de la nova cultura de l’aigua.

L’ACA, en el desenvolupament de les seves funcions, ja vetlla perquè en el marc 
del procés constituent es garanteixi la preservació dels recursos naturals com l’aigua 
com un bé estratègic i l’accés universal a aquest recurs bàsic, perquè forma part de 
la seva missió.

Quant als regadius, considerem que els establerts en el projecte Segarra-Garri-
gues són plenament vigents, estan redactats sota la premissa d’estalvi i eficiència en 
l’ús i consum d’aigua i s’estan desenvolupant les mesures de reducció de l’impacte 
d’acord amb l’estudi d’impacte ambiental.

Respecte el projecte Xerta-Xènia, s’han realitzat jornades per fomentar l’adhesió 
dels regants per aconseguir el suport necessari per l’inici de les obres.

Pel que fa la Projecte de Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalu-
nya, es va iniciar la seva revisió a finals de 2014, la informació pública va ser des del 
març fins el setembre de 2015 i actualment està pendent d’aprovació. Cal esmentar 
que aquest Pla no preveu cap transvasament entre conques. Així mateix, s’ha finalit-
zat la redacció del Pla de gestió de sequeres i es preveu que durant el mes de juliol 
surti a informació pública.

Pel que fa al punt 1 de l’Annex de la Resolució 1/XI del Parlament, l’Agència 
Catalana del Consum (ACC) està aplicant l’article 6 de la Llei 24/2015, del 29 de 
juliol, de mesures urgents per fer front a l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica, per tal de garantir el dret d’accés als subministraments bàsics. 
Respecte als incompliments de la llei pel que fa a talls indeguts, l’ACC està obrint 
els expedients sancionadors corresponents.

En relació amb els finançaments estructurats, el Departament de la Vicepresi-
dència i d’Economia ha configurat un grup de treball que inclou persones de dife-
rents perfils i de diferents àmbits. En primer lloc, es farà una recollida de la infor-
mació de tots els contractes de finançaments estructurats amb l’objectiu d’establir 
una estratègia i un pla de treball.

Així mateix, el passat 30 de març, es va constituir un grup de treball del deute. 
Aquest grup és format per representants del Departament de la Vicepresidència i 
d’Economia i Hisenda i dels grups parlamentaris. A la primera reunió es va establir 
un calendari i s’estan fent les reunions que es van acordar.

Quant a l’informe de l’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) amb relació a les 
possibles irregularitats en la gestió d’Aigües Ter Llobregat, el passat 16 de febrer es 
va resoldre incoar un expedient d’informació prèvia per tal de conèixer l’abast de 
l’efecte de les operacions entre ATLL Concessionària i l’empresa operadora durant 
els exercicis 2013 i 2014 assenyalades en l’informe de l’OAC esmentat i que conclou 
la no resolució del contracte.

El 21 de març de 2016, el Departament de Territori i Sostenibilitat va incoar un 
expedient d’imposició de penalitats contra ATLL Concessionària com a conseqüèn-
cia de les irregularitats detectades per l’auditoria feta per l’ACA i posteriorment per 
l’OAC, tot designant com a instructora una lletrada de l’assessoria jurídica de l’ACA.

S’està finalitzat el pla d’acompanyament i recursos per a la municipalització de 
l’aigua.

Pel que fa a la gestió de les autopistes, s’ha instat el Ministeri de Foment a re-
plantejar la política de gestió de les autopistes AP-7 i AP2 als trams entre l’Hospi-
talet de l’Infant i Alcanar, Ulldecona i Vinaròs, i entre Montblanc i Lleida, respecti-
vament, eliminant-ne les barreres, en el marc d’un nou model de mobilitat sostenible 
de les vies d’alta prestació.

Mentre no sigui possible dur a terme les mesures de l’apartat anterior, s’ha instat 
el Ministeri de Foment a la implantació a les autopistes AP-7 i AP-2 en els trams 
l’Hospitalet de l’Infant - Vinaròs (respecte a l’N-340) i Montblanc-Lleida (respecte 
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a l’N-240), d’un sistema similar a l’implantat a l’AP-7 (N-II) al nord de Girona, és a 
dir, que els vehicles pesants hagin de circular obligatòriament per l’autopista.

Amb relació a l’energia, s’està elaborant un nou Pla d’energia, que serà la base 
de discussió parlamentària del Pacte nacional per a la transició energètica i inclou 
un debat a fons sobre l’energia nuclear i les seves conseqüències i estableix el 2050 
com a fita per aconseguir un mix energètic 100% renovable.

Finalment, pel que fa a Instar el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme a pa-
ralitzar la construcció de línies elèctriques de molt alta tensió (MAT), el conseller 
d’Empresa i Coneixement ha enviat una carta al Ministeri en aquest sentit.

Barcelona, 20 de juny de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 4/XI, sobre les polítiques de 
l’aigua
390-00004/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 31045 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.06.2016

A la Mesa del Parlament
D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Cata-

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 4/XI, sobre les polítiques de l’aigua 
(tram. 390-00004/11), us informo del següent:

El Govern de Catalunya ha manifestat al Govern de l’Estat el rebuig del Pla hi-
drològic de la conca de l’Ebre aprovat el 8 de gener de 2016 pel Consell de Minis-
tres en diferents actes, escrits i compareixences. Així mateix, ha donat suport a ac-
cions, iniciatives i mobilitzacions socials com, per exemple, la darrera mobilització 
del 5 de juny a Barcelona i l’anterior del 7 de febrer d’enguany, a Tortosa.

Així mateix, quan es va aprovar el Pla esmentat, el Govern va interposar una re-
clamació prèvia davant l’Administració de l’Estat mostrant-ne el seu rebuig la qual 
va ser desestimada. El passat 15 de juny es va interposar el corresponent recurs con-
tenciós administratiu.

En relació amb la Comissió de la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre, està pre-
vist convocar-la en les properes setmanes. Així mateix, cal destacar que en cap cas 
s’ha descartat el compromís del Govern en els projectes i inversions proposats per la 
Comissió de la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre de millora ambiental i econò-
mica, vinculats al riu Ebre, al seu delta i als pobles riberencs.

Pel que fa a l’ampliació dels nous regadius que preveu el Pla de regadius de Ca-
talunya, cal esmentar que periòdicament es revisen i estudien les ampliacions dels 
regadius sota els criteris de màxima adhesió dels regants (en general, superior al 
70%), per tant, econòmics. També es realitzen aquelles obres que tenen un termini 
de finalització raonable per disposar del reg efectiu, sempre amb els informes am-
bientals favorables.

Així mateix es realitzen reunions entre el Departament de Territori i Sostenibi-
litat, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, comunitats de 
regants i resta de sectors afectats per tal d’establir, coordinar i difondre unes bones 
pràctiques i l’acompliment de les directives europees en matèria mediambiental i 
per la conservació dels espais naturals, els ecosistemes i els usos de l’Ebre i del seu 
delta.

Quant a obrir diàleg i negociació amb les comunitats autònomes de la conca del 
l’Ebre en el marc de la Confederació hidrogràfica de l’Ebre per estudiar i revisar 
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l’ampliació de les 300.000 noves hectàrees de regadius aigües amunt que inclou el 
Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre des del punt de vista de la viabilitat econòmica i 
ambiental, i elaborar una nova proposta més racional que faci compatible la necessà-
ria producció d’aliments amb el manteniment del cabal ecològic i els usos de l’aigua 
que estableix la Directiva marc de l’aigua (DMA), cal esmentar que s’han realitzat i 
hi ha previstes noves reunions amb les comunitats autònomes de la conca de l’Ebre.

En relació amb el Pla de gestió de districte de conca fluvial de Catalunya 2016-
2021, es va iniciar la seva revisió a finals de 2014, la informació pública es va fer del 
març al setembre de 2015 i, actualment, està pendent d’aprovació. Així mateix, s’ha 
finalitzat la redacció del Pla de gestió de sequeres i es preveu que durant el mes de 
juliol surti a informació pública.

Respecte al Pla sectorial de cabals de manteniment cal dir que aquest continua 
vigent. La seva implantació es fa mitjançant el Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya. Tanmateix, l’ACA no té constància de l’existència del Pla es-
tratègic de disponibilitat dels recursos hídrics en l’àmbit ATLL i planifica les seves 
actuacions segons la Directiva Marc de l’Aigua mitjançant el Pla de Gestió de Con-
ca. Aquest document, a més de tractar aspectes d’abastament, també inclou altres 
mesures en els àmbits de sanejament i protecció del medi.

Referent al cabal del Ter, el plec tècnic del contracte amb ATLL concessionària, 
indica quins són els percentatges d’explotació de les dessalinitzadores del sistema 
ATLL que proporcionen la viabilitat ecològica dels rius i les necessitats per altres 
usos dins de les conques del Ter i del Llobregat.

Gràcies a aquest nou plec, el cabal derivat de la conca del Ter a l’Àrea metropo-
litana de Barcelona, s’ha vist reduït significativament.

Pel que fa a promoure la redacció de plans de recursos hídrics alternatius que 
promoguin fonts de subministrament diferents, tenint en compte la utilització de 
l’aigua de la pluja, entre altres, cal dir que la planificació hidrològica es realitza, 
d’una banda, mitjançant el pla de gestió i, d’altra banda, els municipis redacten plans 
directors d’abastament.

Quant al subministrament d’aigua potable a poblacions que tenen afectats els 
aqüífers o captacions per índexs de nitrats superiors als permesos legalment, el pas-
sat 12 de maig, es va publicar una ordre de subvencions per valor de 10M € adre-
çades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’abastament 
en alta.

En relació amb els criteris per prioritzar les actuacions de l’ACA en l’àmbit del 
sanejament el Programa de mesures ja especifica els criteris de priorització per la 
calendarització de les actuacions de sanejament.

Pel que fa al Pacte Nacional de l’Aigua, tot i que la moció a què fa referència és 
de l’anterior legislatura, el Govern considera que aquest és un tema que s’ha d’abor-
dar i ho farà prèviament de manera interdepartamental per obrir-ho seguidament al 
debat sectorial i social.

Per últim, cal dir que el Govern ja treballa per convertir l’ACA en l’òrgan regu-
lador del control públic del cicle integral de l’aigua a totes les conques fluvials de 
Catalunya.

Barcelona, 20 de juny de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Perjudicats per la Confiscació del Govern Franquista amb relació 
a la 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
352-00398/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30037).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 27.06.2016.

Proposta de compareixença de Montserrat Capdevila Bernadó, en 
representació de l’Associació de Perjudicats per la Confiscació del 
Govern Franquista, amb relació a la 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
352-00407/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 30097).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 27.06.2016.

Proposta de compareixença de Pere Fortuny, en representació 
d’Immolats de Catalunya, amb relació a la 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
352-00412/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 30286).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 27.06.2016.
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Proposta de compareixença de Carles Vallejo, en representació del 
Memorial Seat, amb relació a la 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
352-00413/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 30286).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 27.06.2016.

Proposta de compareixença d’Enric Pubill, en representació de 
l’Associació Catalana d’Expresos Polítics, amb relació a la 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
352-00414/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 30286).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 27.06.2016.

Proposta de compareixença de Margarida Sala Albareda, en 
representació d’Amical Mauthausen, amb relació a la 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
352-00415/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 30286).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 27.06.2016.
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Proposta de compareixença de Felipe Moreno Martín, en 
representació de Querella Argentina, amb relació a la 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
352-00416/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 30286).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 27.06.2016.

Proposta de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Perjudicats per la Confiscació del Govern Franquista amb relació 
a la 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
352-00425/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 31050).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 27.06.2016.

Proposta de compareixença de Manuel de Bofarull, advocat i doctor 
en dret, amb relació a la 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
352-00426/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 31050).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 27.06.2016.
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Proposta d’audiència per escrit de Josep Cruanyes i Tor, advocat, 
historiador i membre de la Comissió de la Dignitat, amb relació a 
la 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
352-00438/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31155).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència, 27.06.2016.

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller de Cultura a la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge
330-00024/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 31339/ Coneixement: 28.06.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Cultura, del 26 al 30 de juny de 2016, amb-
dós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de Gover-
nació, Administracions Públiques i Habitatge.

Cordialment,
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 265/2016, de 22 de juny, d’encàrrec del despatx del conseller de 
Cultura a la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, del 26 al 
30 de juny de 2016, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7149, del 27 de juny de 2016.
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4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la 
Generalitat en data del 31 de març de 2016
334-00029/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 31191 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 28.06.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, trameto els estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 31 de març de 2016, i l’informe sobre l’evolució dels re-
sultats no financers i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de la ma-
teixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
del Parlament de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 20 de juny de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

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

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en 
data del 31 de març de 2016
334-00030/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 31192 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 28.06.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Par-

lament de Catalunya, us trameto adjunta, la informació a 31 de març de 2016, a la 
qual es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel 
qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 20 de juny de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2016
334-00031/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 31191 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 28.06.2016

N. de la r.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient amb 
NT 334-00029/11.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2257/2016, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra els articles 33, 36 (apartats 1 a 4), 39, 40, 41, 
44, i 59 a 64, de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes
381-00005/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE LA SUSPENSIÓ

Al Tribunal Constitucional
La letrada del Parlamento de Cataluña, en representación y defensa de la Cáma-

ra, según tiene acreditado en el procedimiento correspondiente al recurso de incons-
titucionalidad núm. 2257-2016 ante el Tribunal Constitucional comparece, y como 
mejor en derecho proceda

Dice
1. Que, en fecha 21 de junio de 2016, el Parlamento de Cataluña ha sido notifi-

cado de la providencia del Pleno del Tribunal Constitucional mediante la cual con-
fiere a las partes personadas en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2257-2016 
un plazo de cinco días para que expongan lo que consideren conveniente acerca 
del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados 
en este recurso de inconstitucionalidad contra la Ley del Parlamento de Cataluña 
17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

2. Que, evacuando el trámite conferido mediante la providencia a qué se ha he-
cho referencia, pasa a formular las siguientes

Alegaciones

a) Posibilidad de proceder al levantamiento inmediato de la suspensión 
de la vigencia y aplicación de los artículos impugnados
El Tribunal Constitucional ha admitido en más de una ocasión la posibilidad de 

que en determinadas circunstancias se acuerde el levantamiento de la suspensión 
de la norma impugnada, sin tener que esperar al agotamiento del plazo de cinco 
meses establecido en el artículo 161.2 CE.

Ello es así porque el propio precepto constitucional parece admitir dicha posi-
bilidad al establecer como máximo, el plazo de cinco meses dentro del cual el Tri-
bunal deberá ratificar o levantar la suspensión acordada en su momento, de forma 
imperativa y a instancias del Gobierno, por invocación del referido precepto consti-
tucional. De hecho, y en consonancia con lo previsto en el artículo 161.2 CE, la pro-
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pia doctrina constitucional ya ha reconocido en reiteradas ocasiones que los cinco 
meses son, precisamente el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión 
y que se incluye «entre las potestades de este Tribunal ratificar o levantar la suspen-
sión dentro de este plazo» (ATC 157/2008, de 12 de junio FJ 2).

En el mismo sentido, y por todos, cabe citar, entre otros, los AATC 355/1989, 
de 20 de junio, FJ 1; 154/1994, de 3 de mayo, FJ 1; 222/1995, de 18 de julio, FJ 1; 
176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 99/2003, de 6 de marzo, FJ5, y en especial, el ATC 
417/1997, de 16 de diciembre, en cuyo fundamento jurídico 1 se dice: 

«[...] debe recordarse a este respecto que, según doctrina ya consolidada, nada 
impide a la Comunidad Autónoma autora de la Ley recurrida solicitar anticipadamente 
–esto es, antes del transcurso de los cinco meses a los que alude el art. 161.2 CE– el le-
vantamiento de la suspensión (AATC 1140/1987, 355/1989 y 504/1989), toda vez que 
el tenor literal de dicha disposición constitucional indica que los cinco meses son, 
precisamente, el límite máximo inicialmente previsto para la suspensión, incluyéndo-
se, por tanto, entre las atribuciones de este Tribunal la de ratificar o levantar la sus-
pensión dentro de ese plazo. De otro lado, tampoco el art. 30 LOTC veda en modo 
alguno que este Tribunal acuerde el levantamiento de la suspensión sin necesidad 
de agotar el reiterado plazo de cinco meses (AATC 154/1994, 221/1995, 222/1995 y 
292/1995)».

Con la intención de apuntar brevemente cuáles son los parámetros que a crite-
rio del Alto Tribunal rigen la decisión sobre el levantamiento o el mantenimiento 
de la suspensión, y sin perjuicio de que esta representación los desarrolle posterior-
mente poniéndolos en relación con el precepto impugnado, debemos destacar que 
las resoluciones del Tribunal Constitucional acerca del mantenimiento o no de la 
suspensión automática, queda presidida por la ponderación de los intereses en jue-
go, por el examen de las situaciones creadas por la norma, por la naturaleza de los 
actos impugnados regidos por el principio de presunción de la constitucionalidad 
de las normas objeto del conflicto, y por la consistencia de las razones que aporte 
el Gobierno en defensa del referido mantenimiento. En consecuencia, y partiendo 
siempre, según una consolidada jurisprudencia constitucional recaída en diversos 
incidentes de suspensión, es preciso que en el presente supuesto se ponderen los in-
tereses en presencia, a saber tanto el general y público, como el particular y priva-
do de terceras personas afectadas y se analicen los perjuicios de imposible o difícil 
reparación que se sigan del mantenimiento o levantamiento de la suspensión de la 
vigencia o aplicación de la disposición o resolución impugnada (AATC 727/1984, 
de 22 de noviembre, FJ 2; 753/1984, de 29 de noviembre, FJ 2; 175/1985, de 7 de 
marzo, FJ único; 355/1989, de 20 de junio, FJ 3; 329/1992, de 27 de octubre, FJ 2; 
46/1994, de 8 de febrero, FJ 1; 251/1996, de 17 de septiembre, FJ 1; 231/1997, de 
24 de junio, FJ 1; 417/1997, de 16 de diciembre, FJ1; 169/1998, de 14 de julio, FJ 1; 
218/1998, de 14 de octubre, FJ 1; 18/1999, de 26 de enero, FJ 1; 72/1999, de 23 de 
marzo, FJ 1; 100/2002, de 5 de junio FJ 2; 88/2008, de 2 de abril, FJ 2, y 157/2008, 
de 12 de junio, FJ2).

b) Naturaleza de la institución suspensiva del artículo 161.2 CE y el 
principio de legitimidad constitucional de los artículos 33, 36 (apartados 
1 a 4), 39, 40, 41, 44 y 59 a 64 de la Ley de Cataluña 17/2015, de 21 de 
Julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres
La potestad gubernamental de veto suspensivo establecida en el artículo 161.2 

CE en el seno de los procedimientos constitucionales instados contra las Comuni-
dades Autónomas aparece como una medida estrictamente procesal, de naturaleza 
cautelar o de protección preventiva sobre la cual el propio Tribunal Constitucional 
se deberá pronunciar y sin que por ello deba entrar en el fondo del asunto. En este 
sentido, este Tribunal ha venido reconociendo que en la operación de ponderación 
de los intereses en presencia a los efectos de poder adoptar la correspondiente de-
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cisión sobre el mantenimiento o levantamiento del precepto o de la norma impug-
nada, única y exclusivamente deben tenerse en cuenta las situaciones de hecho que 
se derivan del análisis de las normas impugnadas y en atención al carácter cautelar 
de la medida, al margen pues de la viabilidad de las pretensiones que las partes han 
formulado (AATC 100/2002, de 5 de julio, FJ 2, y 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1).

En consecuencia, y partiendo de esta óptica cautelar el Tribunal debe tomar en 
consideración la naturaleza excepcional de la suspensión de las leyes, derivada de la 
presunción de constitucionalidad de las mismas, como consecuencia del principio 
democrático. Por todo ello, el levantamiento o el mantenimiento de la suspensión 
del precepto impugnado derivada de la invocación gubernamental del artículo 161.2 
CE debe determinarse, de acuerdo con la doctrina consolidada de ese Tribunal y 
mantenida en el ya citado ATC 417/1997, atendiendo a lo siguiente: 

«[...] la presunción de legitimidad de que gozan las leyes, en cuanto expresión de la vo-
luntad popular (AATC 154/1994 y 221/1995); la necesidad de ponderar, de un lado, 
los intereses en presencia, tanto el general y el público como el particular de las 
terceras personas afectadas, y, de otra parte, los perjuicios de imposible o difícil re-
paración que se sigan del mantenimiento o levantamiento de las suspensiones (espe-
cialmente, AATC 222/1995 y 291/1995); y, por último, que todo ello debe ser examinado 
a la luz de la naturaleza cautelar de la medida y sin prejuzgar la decisión sobre el fondo 
del asunto (por todos, AATC 154/1994 y 221/1995 de 18 de julio FJ3)».

Sobre el carácter excepcional de la institución suspensiva, el Tribunal se ha pro-
nunciado en el sentido de afirmar que la misma «[...] es, además, tanto más enérgica 
cuanto más directa es la conexión del órgano con la voluntad popular y llega por eso 
a su grado máximo en el caso del legislador, que lo es, precisamente, por ser el repre-
sentante de tal voluntad. Como el legislador está vinculado por la Constitución la 
constatación de que la Ley la ha infringido destruye la presunción y priva de todo 
valor a la Ley, pero mientras tal constatación no se haya producido, toda suspensión de 
la eficacia de la Ley, como contraria a dicha presunción, ha de ser considerada excepcio-
nal, [...] (STC 66/1985 de 23 de mayo FJ3)».

Estrechamente vinculada con el carácter de excepcional del mantenimiento de la 
suspensión de la norma impugnada, en cuanto excepción a la regla general de efica-
cia de las normas, el Tribunal ha mencionado en reiteradas ocasiones sobre la nece-
sidad de que el Gobierno aporte cuantos razonamientos y argumentos sean suficien-
tes a los efectos de poder justificar la necesidad de la medida suspensiva. En esta 
línea argumental y sobre el alcance de la referida justificación, el Tribunal ha ma-
nifestado: «En este sentido ha de recordarse que el mantenimiento de la suspensión 
requiere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia de 
aquellos perjuicios, sino que “es preciso demostrar o, al menos, razonar consistentemente 
su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que debe partirse 
en principio de la existencia de una presunción de constitucionalidad a favor de las 
normas o actos objeto de conflicto (AATC 472/1988, 589/1988, 285/1990, 266/1994, 
267/1994, 39/1995, 156/1996, y 100/2002)” (ATC 176/2004, de 11 de mayo, FJ 3)» 
(AUTO 300/2005, de 5 de julio de 2005, FJ 3), añadiendo también el Alto Tribunal 
que «los argumentos en los que justifique el mantenimiento de la suspensión solicitada 
han de ser aportados y razonados con detalle [...]» (AATC 88/2008, de 2 de abril, FJ 5, 
y 189/2001, de 3 de julio, FJ1) y «desarrolladas de forma convincente por quien las 
alega» (ATC 29/1990, de 16 de enero, FJ 1) de modo que «el mecanismo previsto en 
el artículo 161.2 no pueda ser prolongado sin una justificación expresa y suficiente (ATC 
154/1994)» (ATC 221/1995, de 18 de julio, FJ 3).

A mayor abundamiento, el Alto Tribunal también ha venido a exigir a quien deba 
probar la necesidad de la medida cautelar solicitada que, la verosimilitud de los per-
juicios invocados y que sirven de soporte para justificar el mantenimiento de la sus-
pensión del precepto impugnado no puede quedar condicionada a la necesidad de 
proceder al análisis de fondo del asunto, evitando por ello, que se aporten suposicio-
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nes o aproximaciones de hecho. En este sentido, debe mencionarse el ATC 189/2001 
de 3 de julio que en su FJ 2 establece: «Ya dijimos con ocasión del mismo trámite 
incidental de otro tributo autonómico, en el que el Abogado del Estado empleaba 
el mismo argumento, que la verosimilitud de los perjuicios invocados por el Abogado 
del Estado, meramente potenciales e hipotéticos, aparece condicionada en este supuesto 
a que en la Sentencia resuelva en su momento el recurso de inconstitucionalidad».

Finalmente, el Alto Tribunal ha exigido que la decisión sobre el mantenimien-
to o la suspensión del precepto impugnado debe de adoptarse previa valoración o 
ponderación de un lado, de los intereses concernidos ya sean públicos y generales  
o particulares y privados de terceros afectados y de otro, de los «perjuicios irrepara-
bles de imposible o difícil reparación» (ATC 69/2012 de 17 de abril FJ2) que se deriva-
rían tanto del mantenimiento, como del levantamiento de la suspensión de la vigen-
cia del precepto impugnado, es decir, del artículo 114 de la Ley de Cataluña 9/2011, 
desvinculando la referida operación de ponderación en relación con la cuestión de 
fondo y del hipotético resultado obtenido en la resolución final del procedimiento 
constitucional.

En este sentido, es reiterada la doctrina constitucional que corrobora lo anterior-
mente expuesto, como ha indicado en el ATC 44/2011, de 12 de abril, en el Funda-
mento Jurídico 2: «Sobre este tipo de incidentes de suspensión es reiterada nuestra 
doctrina según la cual, para decidir acerca del mantenimiento o levantamiento de 
la misma, es necesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran concerni-
dos, tanto el general y público como, en su caso, el particular o privado de las personas 
afectadas, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivar-
se del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Igualmente, se ha destacado que 
esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones de hecho 
creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulen en la demanda, 
recordando que el mantenimiento de la suspensión requiere que el Gobierno de la 
Nación, a quien se debe la iniciativa, aporte y razone con detalle los argumentos que 
la justifiquen, pues debe partirse en principio de la presunción de constitucionalidad 
de las normas objeto de recurso (por todos, ATC 105/2010, de 29 de julio, FJ 2)».

En el mismo sentido, y entre otras muchas, se ha pronunciado este Tribunal en 
las AATC 189/2001, de 3 de julio FJ 1; 176/2002, de 1 de octubre, FJ 1; 105/2010, de 
29 de julio, FJ 2; 42/2011, de 12 de abril, FJ2, y 69/2012, de 17 de abril, FJ2.

Finalmente, destacar que de la lectura de la jurisprudencia constitucional ante-
riormente reproducida el Alto Tribunal exige que en la operación de ponderación 
no se tenga en cuenta en ningún caso, ni la cuestión de fondo objeto de análisis ju-
rídico-constitucional, toda vez que no puede existir ninguna vinculación entre la 
necesidad de la medida adoptada en el procedimiento incidental y el contenido de 
la resolución de fondo que en su día se pueda adoptar, ni el margen de viabilidad 
de las pretensiones que se formulen en la demanda (además de las anteriormente 
reproducidas cabe citar también las AATC 12/2006, de 17 de enero, FJ5; 157/2008, 
de 12 de junio, FJ 4; 114/2011, de 19 de junio, FJ 4, y 95/2011, de 21 de junio, FJ4).

c) Ponderación de los intereses en presencia en este procedimiento de 
inconstitucionalidad: únicamente se producen daños reales y perjuicios 
irreparables de imposible o difícil reparación si se mantiene la 
suspensión de los artículos 33, 36 (apartados 1 a 4), 39, 40, 41, 44 y 59 
a 64 de la Ley de Cataluña 17/2015, de 21 de Julio, de igualdad efectiva 
de mujeres y hombres
Como ya se ha tenido ocasión de poner de manifiesto en las alegaciones pre-

sentadas en defensa de la perfecta adecuación constitucional de los artículos 33, 36 
(apartados 1 a 4), 39, 40, 41, 44 y 59 a 64 de la Ley de Cataluña 17/2015, de 21 de 
julio, de igualdad efectiva de mujeres y hombres, aunque inciden en el mundo del 
trabajo, la empresa y la ocupación, y deben por tanto respetar el ejercicio de la com-
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petencia estatal ex artículo 149.1.7 CE, se dictan en ejercicio de las competencias 
que a la Generalitat de Catalunya atribuyen en políticas de género y en la ejecución 
del derecho de la Unión Europea los artículos 153 y 189 del Estatuto de Autonomía 
de Cataluña y, su inclusión en el texto de la Ley obedece exclusivamente, en conse-
cuencia, a la necesidad de dar un tratamiento integral a las políticas de género que 
han de llevar a la igualdad efectiva entre géneros y de incorporar la perspectiva o 
enfoque de transversalidad propio de la materia de igualdad de género tal como la 
misma es entendida en nuestros días (desde la Conferencia de Pequin 1995) respetar 
la regulación que el Estado dicte en esta materia, sin poder por tanto modificarla ni 
introducir nuevas regulaciones.

En efecto, la transversalidad de las políticas de género que exige adoptar la pers-
pectiva de género en todas las políticas públicas plantea una nueva concepción de la 
materia de igualdad de género (más amplia) pero también una nueva forma de ar-
ticular su tratamiento: aprobación de una Ley integral específica en la que en lugar 
de limitarse a enunciar y concretar las obligaciones que para los poderes públicos 
comporta la adopción del principio de transversalidad de género en la elaboración y 
aplicación de todas las políticas públicas y, en aplicación de este principio, abordar 
la consiguiente modificación o innovación de la regulación sectorial de que se tra-
te, reformando dichas leyes sectoriales, se opta por incluir en el cuerpo central del 
texto legal, junto a las correspondientes disposiciones adicionales de modificación 
de leyes sectoriales concretas, preceptos que contienen regulaciones que inciden en 
ámbitos sectoriales integrantes de otros subsectores normativos, como es el caso de 
los artículos 33, 36.1, 2.3 y 4, 39, 40, 41 y 44 de la Ley catalana 17/2015. La utiliza-
ción de esta técnica normativa y una interpretación sistemática de lo dispuesto en la 
Ley catalana 17/2015, recurrida permiten deducir la distinta naturaleza, fuerza nor-
mativa y finalidad de los dos tipos de regulaciones.

Así, mientras las modificaciones contenidas en disposiciones adicionales o en 
preceptos cuyo contenido es específicamente la modificación concreta de una ley 
sectorial se dictan al amparo del título competencial sectorial correspondiente, mo-
difican dicho subsector normativo y son plenamente aplicables y vinculantes para 
los poderes públicos y los particulares concernidos, los artículos o preceptos inclui-
dos en el cuerpo de la ley catalana 17/2015 que regulan políticas de género en los di-
versos sectores vulnerables o sensibles en el ámbito de la igualdad de género, obede-
cen exclusivamente, a la necesidad de formalizar y visibilizar, a efectos pedagógicos 
o divulgativos, la transversalidad de la materia de las políticas de igualdad de géne-
ro. Estos artículos se dictan al amparo de la competencia en materia de políticas de 
género y, como ya se ha apuntado en las alegaciones presentadas en contestación al 
escrito de interposición del recurso de inconstitucionalidad, una interpretación sis-
temática y teleológica de la norma permite, además, afirmar que su valor y fuerza 
normativa también es menor, especialmente, si como es el caso se está incidiendo 
en una materia en la que el Estado tiene una potestad normativa exclusiva que actúa 
como límite para el legislador catalán.

Efectivamente, la regulación contenida en los artículos 33, 36.1, 2.3 y 4, 39, 40, 
41 y 44 de la Ley catalana 17/2015 no comporta innovación alguna en la regulación 
directa de la relación laboral sino que se limitan, según el ámbito material de que se 
trate y el correspondiente margen competencial, a ser mera reproducción de precep-
tos de la LO 3/2007, o a constituir simples directrices, declaraciones de intención, 
principios de actuación sin verdadero carácter preceptivo o vinculante, por lo que 
no suponen la creación, modificación o extención de derecho, facultad, obligación 
o carga alguna en el ámbito de la relación laboral, y, si introducen alguna modifi-
cación o innovación respecto a lo dispuesto en la LO 3/2007, las mismas se justifi-
can por afectar exclusivamente el ámbito material de la competencia que en materia 
de igualdad de género reconoce a la Generalitat de Cataluña el artículo 153 EAC 
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y no contradecir ni violentar lo dispuesto al respecto por el legislador central en la 
LO 3/2015 ex artículo 149.1.1 CE.

En consecuencia, y a la vista de la doctrina de ese Alto Tribunal en relación a los 
criterios para mantener o levantar la suspensión de una Ley autonómica impugnada 
no puede sino mantenerse la procedencia, en el caso que nos ocupa, de acordar el 
levantamiento de la suspensión.

En primer lugar, la ponderación de los intereses en juego, que en el presente caso 
es ni más ni menos que la realización de la igualdad efectiva de géneros en el ámbito 
del trabajo, el empleo y la Empresa, y el interés particular de cada sujeto a ver res-
petado su derecho fundamental a ser tratado en igualdad y sin discriminación algu-
na por razón de sexo son, sin duda, intereses especialmente protegidos por nuestro 
ordenamiento jurídico. No puede olvidarse, que la igualdad, junto con la libertad, 
la justicia y el pluralismo jurídico son valores superiores de nuestro ordenamiento 
e inherentes a nuestro modelo de Estado (art.1.1) y que la igualdad, además de un 
valor superior del ordenamiento, es también un principio y un derecho fundamental 
(art. 14, 9.2 CE) que todo poder público ha de respetar y promover, especialmente si 
se tiene en cuenta, además, que desde el Tratado de Amsterdam (1997), la igualdad 
de género es un valor fundamental del derecho comunitario, y su garantía es un ob-
jetivo principal de la Unión Europea (Art. 2 TUE).

Por otro lado, y dado el valor normativo de lo dispuesto en los preceptos recurri-
dos, no puede sino deducirse su perfecta inocuidad en orden a causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación.

Como se ha puesto de relieve en el escrito de alegaciones presentado por esta 
parte, los artículos 33, 36 y 44.1 de la Ley 17/2015, reproducen preceptos contenidos 
en la LO 3/2007: el artículo 33 reproduce casi en su literalidad el artículo 48 de la 
LO 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres; el ar-
tículo 36 relativo a los Planes de igualdad establece una regulación general en gran 
medida coincidente con lo dispuesto en el artículo 45 de la misma ley orgánica, que 
desarrolla, y el artículo 44 .1 relativo a la prevención de riesgos laborales en la Em-
presa contiene una obligación muy similar a la que se recoge en el artículo 25.2 de 
la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos estatales que casi repro-
duce, completando dicho texto normativo sin añadir ninguna obligación adicional ni 
carga alguna no prevista en la legislación estatal. En consecuencia, la reproducción 
de preceptos de normas estatales en la Ley de Cataluña 17/2015 queda, como se ha 
visto, perfectamente amparada por la doctrina, que al respecto, ha sentado ese Alto 
Tribunal y, por lo que al levantamiento de la suspensión se refiere, queda en eviden-
cia que dicha regulación no es susceptible de lesionar derecho o interés alguno pues-
to que nada añade a lo ya previsto en la ley estatal, pues reproducen la regulación 
estatal con el fin de completar y dar coherencia al texto legal autonómico, al reforzar 
la perspectiva transversal en la regulación de las políticas de género abordando el 
ámbito del trabajo y del empleo, sensible y emblemático en la lucha por la realiza-
ción de la igualdad efectiva de géneros.

Por lo que se refiere al artículo 39, dedicado al responsable sindical de igualdad, 
estamos, de nuevo, ante un precepto sin un contenido normativo completo o direc-
tamente vinculante. En efecto, la regulación establecida en los apartados 1 y 2 del 
artículo, no imponen a los sindicatos ninguna obligación de contar con un respon-
sable sindical de igualdad, ni regulan su estatus y funciones, se limitan, sin confi-
gurar un nuevo órgano de representación sindical, a confiar a un delegado sindical 
la función de aplicar en su actuación la perspectiva o enfoque de género, y este 
deber u obligación, aunque quede recogido en la Ley catalana 17/2015, no deriva 
de tal previsión sino de las disposiciones internacionales, comunitarias y estatales 
(LO 3/2007). En el tercer apartado, aunque use el nombre de responsable sindical de 
igualdad, tan solo se pretende en este apartado, que los delegados sindicales, tengan 
una formación específica en materia de igualdad, o la adquieran en ejercicio de sus 
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funciones. En ningún caso se precisa que titulaciones o competencias son necesarias 
para adquirir esa formación específica y en ningún caso se condiciona el ejercicio 
de las funciones del delegado sindical a la obtención de esta formación. Así, sólo 
el apartado 4 del artículo 39 en cuanto establece la obligación de la administración 
de la Generalitat de facilitar programas de apoyo a la formación sindical para la 
negociación colectiva desde una perspectiva de género tiene verdadero contenido 
normativo, pues, en aras a facilitar las funciones descritas en los apartados anterio-
res, obliga a la administración de la Generalitat a facilitar programas de apoyo a la 
formación sindical para la negociación colectiva desde una perspectiva de género. 
Por tanto, no puede derivarse de la plena eficacia de este artículo perjuicio alguno, 
ni para derechos o intereses colectivos o individuales, públicos o privados, puesto 
que su valor normativo no comporta ninguna limitación de la libertad sindical ni 
extralimitación competencial alguna que pueda causar daños de difícil o imposible 
reparación, al contrario, la suspensión de su vigencia, sí puede comportar algún per-
juicio puesto que impide poner en marcha los programas de apoyo a la realización 
de la igualdad efectiva en un ámbito tan importante y sensible como es el sindical y 
el de la negociación colectiva.

El artículo 40 de la Ley 17/2025, bajo la rúbrica «presencia de mujeres y hom-
bres en la negociación colectiva» establece una regulación que promueve la remo-
ción los obstáculos a la igualdad y presencia real de géneros en el ámbito de la 
negociación colectiva. No se trata de nuevo, como pretende la parte recurrente, de 
regular la composición y funciones de los órganos de negociación colectiva, y, mu-
cho menos de lesionar, siquiera indirecta o parcialmente el derecho fundamental 
a la libertad sindical. En efecto, la simple lectura del primer apartado del artículo 
permiten sostener que estamos ante una recomendación o directriz, dirigida a las 
organizaciones empresariales y sindicales y también a los órganos de representación 
del personal en la empresa para que promuevan la representación paritaria de am-
bos sexos en la negociación colectiva, que es una de las medidas de acción positiva 
considerada prioritaria en las políticas de género tal como son entendidas tanto a 
nivel interno por los legisladores estatal y autonómicos, como a nivel comunitario e 
internacional al ser un elemento clave del gender mainstreaming o transversalidad 
de género. En consecuencia, tampoco en este caso el levantamiento de la suspensión 
es susceptible de causar lesión en derecho o interés alguno, pues su alcance o valor 
normativo se reducen a ser mera pauta inspiradora de la actuación de los agentes 
sociales, la obligación de paridad en los órganos encargados de la negociación co-
lectiva sólo existirá cuando así lo decida el legislador competente, que en este caso 
es el legislador estatal.

Por lo que se refiere al levantamiento de la suspensión en lo que concierne a lo 
dispuesto en el artículo 40.2 de la Ley catalana 17/2015, parece obligado mantener 
que, dado que el precepto permite requerir una información que ya consta en po-
der de la Administración en virtud del Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, so-
bre registro y depósito de convenios colectivos de trabajo, dicha regulación, al no 
añadir nada nuevo a lo ya previsto en la legislación estatal, no puede causar lesión 
o perjuicio alguno, puesto que es un deber general de todo administrado colaborar 
con la Administración en los términos que prevé el artículo 18 de la Ley 39/2015, 
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
públicas y, en caso de que la información ya obre en poder de la Administración, 
no se necesitará hacer tal requerimiento que, por otra parte y en arras a reforzar la 
completa adecuación constitucional del precepto, tan solo faculta para solicitar una 
información específica de carácter estadístico y se ampara en la competencia que a 
la Generalitat atribuye el artículo 153 EAC y, en consecuencia, procede levantar su 
suspensión

El Artículo 41 de la Ley catalana 17/2015, contempla la incorporación de la pers-
pectiva de género en los expedientes de regulación de empleo. En el apartado 1 se 
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reitera la obligación de la Administración de la Generalitat de Cataluña, como ins-
tancia competente en la aplicación y ejecución de la legislación laboral (art. 170 
EAC) de garantizar el derecho a la igualdad y a no ser objeto de discriminación, 
esta vez, en los expedientes de regulación de empleo, es decir, no impone un nuevo 
deber u obligación sino que concreta el deber jurídico de incorporar la perspectiva 
de género y prohibición de discriminación que afecta a todo poder público en rela-
ción a cualquier política pública como consecuencia del principio de transversalidad 
de género, al ejercicio de la competencia ejecutiva en materia de expedientes de re-
gulación de empleo, con lo que también se evidencia que su plena eficacia no puede 
causar daño o perjuicio alguno y que por tanto debe levantarse su suspensión.

Respecto al apartado segundo, pueden reproducirse los mismos argumentos en 
aras de defender el levantamiento de la suspensión, puesto que dispone que la pers-
pectiva de género se incorpore también a las medidas integradas en los «planes de 
acompañamiento social» en los expedientes de regulación de empleo, pues no pare-
ce que el denominar «Plan» a lo que de acuerdo con la normativa vigente, son «me-
didas sociales de acompañamiento», sea un obstáculo a la constitucionalidad del 
precepto, y mucho menos comporte lesión o perjuicio alguno su completa eficacia y, 
en consecuencia, proceda el levantamiento de la suspensión.

Finalmente, en relación a lo dispuesto los apartados tercero y cuarto debe obser-
varse que la referencia que en ellos se hace a la Inspección de trabajo solo puede in-
terpretarse hecha a la Inspección de Trabajo de Cataluña, es decir, al servicio públi-
co que tiene atribuida la función de vigilancia y exigencia del cumplimiento de las 
normas de orden social en materia laboral, y que deben ejercerse, en aplicación de 
las normas que regulan la igualdad de género (LO 3/2007 y Ley catalana 17/2015) y 
aplicando los principios y criterios propios de esta materia, entre los que se incluye 
y tiene especial relevancia, el de la perspectiva de género. Nuevamente, no se deriva 
lesión o perjuicio alguno que justifique su suspensión, pues se trata de reiterar una 
directriz de actuación a la que todos los poderes públicos están sujetos.

Idénticos argumentos pueden predicarse de lo dispuesto en el artículo 44.2 de la 
Ley catalana 17/2015, pues el mismo no impone a las empresas un deber de forma-
ción que no contempla la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos 
laborales pese a la rotundidad con que se expresa el legislador al redactar este apar-
tado. En efecto, y como ya se manifestó en el escrito de alegaciones, su interpreta-
ción sistemática permite afirmar que no se está imponiendo a las empresas deber o 
carga jurídica que no existiese antes de la aprobación del precepto recurrido, y que 
por tanto su plena eficacia es insusceptible de provocar daño o lesión alguna a dere-
chos o intereses ajenos que sean de difícil o imposible reparación.

Para acabar, debe concentrarse la atención en argumentar el levantamiento de la 
suspensión de los artículos 59 a 64 de la Ley de Cataluña 17/2015 que contienen el 
régimen sancionador de la ley. Como se desprende del escrito de interposición del 
presente recurso de inconstitucionalidad, se impugna la totalidad del régimen san-
cionador de la Ley catalana 17/2015 y se pide su suspensión porque no se introduce 
en el texto de la Ley catalana una previsión que salve la aplicación preferente y ex-
cluyente del derecho sancionador estatal en los casos en que las infracciones tipifi-
cadas por el artículo 59 de la Ley catalana 17/2015 se cometan en el contexto de las 
relaciones laborales, puesto que esta ausencia podría dar lugar a un desplazamiento 
del derecho estatal que en este caso es el único aplicable de acuerdo con la distribu-
ción constitucional de competencias. Así, de forma desproporcionada, pues de exis-
tir, la tacha de inconstitucionalidad se limitaría al artículo dedicado a las sanciones 
(artículo 59) y con un carácter exclusivamente preventivo, pues se impugna y pide 
la suspensión antes de que se haya producido una extralimitación competencial en 
aplicación de dicho régimen sancionador. Pues bien, en este caso, el levantamiento 
de la suspensión es especialmente necesario. En primer lugar porque su plena efi-
cacia no comporta necesariamente una extralimitación competencial. La ausencia 
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de claúsula de salvaguarda expresa puede perfectamente suplirse con el juego de 
las normas o principios que rigen las relaciones entre los ordenamientos estatal y 
autonómicos y por tanto no tiene porque causar daño o lesión alguna a derechos o 
intereses ajenos. En cambio, la ausencia de régimen sancionador que comporta el 
mantenimiento de la suspensión convierte a la Ley catalana 17/20015 en una Ley 
incompleta, incapaz de proteger las disposiciones que contiene y reduciéndola a 
simple «ley programa o ley manifiesto» y ello sí que comporta un grave riesgo de 
provocar daños y lesiones de difícil o imposible reparación al comportar no sólo la 
imposibilidad de sancionar conductas contrarias a la realización de la igualdad efec-
tiva de sexos, en una materia en la que es incontrovertida la competencia autonómi-
ca (ex art. 153 EAC) para establecer un régimen sancionador en materia de igualdad 
de género, sino también el descrédito de estas normas integrales y específicas diri-
gidas a alcanzar la plena igualdad entre hombres y mujeres.

Por todo lo anterior, al Tribunal Constitucional,
Solicita que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se 

sirva admitirlo, tenga por formuladas las anteriores alegaciones y, en sus méritos, le-
vante la suspensión de los preceptos impugnados en el recurso de inconstitucionali-
dad 2257-2016 promovido por el Presidente del Gobierno contra Ley del Parlamento 
de Cataluña 17/2015, de 21 de julio, de igualdad efectiva entre mujeres y hombres.

Barcelona para Madrid, a 27 de junio de 2016.
Esther Andreu i Fornós, letrada del Parlamento de Cataluña
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