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

1.15. Mocions

Moció 55/XI del Parlament de Catalunya, sobre la desmilitarització de 
Catalunya
302-00063/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 187)

Al BOPC 187

A la pàgina 22

On hi diu:
«en la sessió tinguda el 14 de juliol de 2013,»

Hi ha de dir:
«en la sessió tinguda el 14 de juliol de 2016,»

A la pàgina 23

On hi diu:
«Palau del Parlament, 14 de juliol de 2013»

Hi ha de dir:
«Palau del Parlament, 14 de juliol de 2016»
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

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

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 32484).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre el manteniment de l’oferta educativa de 
P3 a Igualada
250-00228/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 32483).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

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

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 33188).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’Administració tributària catalana
202-00012/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER ALS TREBALLS DE LA PONÈNCIA

Sol·licitud: «Ponència: Proposició de llei de l’Administració tributària catalana» 
(reg. 33401).
Pròrroga: 3 mesos (del 19.07.2016 al 20.10.2016).
Finiment del termini: 20.10.2016; h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social
202-00034/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 32614; 32707; 32745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA I GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ 

QUE ES POT (REG. 32614)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscu-

biela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senten l’esmena a la totalitat següent, amb text alternatiu a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 202-00034/11).

Esmena 1, GP SOC, GP CSP
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.

Text alternatiu a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana 
de Protecció Social (tram. 202-00034/11)

Exposició de motius
Capítol I. Disposicions Generals

Article 1. Objecte i naturalesa 

Article 2. Finalitat

Article 3. Principis generals d’actuació

Article 4. Funcions

Capítol II. Estructura de l’Agència i composició 

Article 5. Estructura de l’Agència 

Article 6. El Consell General

Article 7. Direcció General

Article 8. El Consell Executiu

Article 9. Organització territorial 

Article 10. El Consell de participació

Capítol III. Gestió per objectius

Article 11. Contracte de gestió
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Capítol IV. Funcionament i mitjans

Article 12. Contractació i patrimoni

Article 13. Personal

Capítol V. Mitjans econòmics i financers

Article 14. Pressupost

Article 15. Control

Capítol VI. Dissolució de l’Agència

Article 16. Dissolució

Disposicions addicionals 

Primera. Relació entre els consells territorials d’atenció a les persones i les àrees 

bàsiques de salut

Segona. Exclusió de l’àmbit d’aplicació de la llei

Tercera. Règim especial de la Ciutat de Barcelona

Disposicions finals 

Primera. Aprovació de l’Estatut de règim intern de l’Agència

Segona. Desplegament i aplicació de la Llei

Tercera. Aprovació del Contracte de Gestió

Quarta. Habilitació pressupostària

Cinquena. Entrada en vigor

Exposició de motius
El text d’aquesta esmena a la totalitat amb text alternatiu, dels grups proposants 

Grup Parlamentari Socialista i Grup Parlamentari Catalunya Sí Que es Pot, vol do-
nar resposta a la necessitat de generar un instrument de gestió pública per garantir 
l’exercici dels drets de ciutadania especialment pel que fa a l’accés àgil i amb garan-
tia de prestacions i serveis relacionats amb la protecció social.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya reconeix, en el Capítol I del Títol I, els drets 
i deures de l’àmbit civil i social, entre els qual s’inclouen els drets de les persones, 
els drets en l’àmbit de les famílies, els drets dels menors, de les persones grans, de 
les dones, els drets en l’àmbit dels serveis socials i en l’àmbit de l’habitatge. Aquests 
drets vinculen tots els poders públics de Catalunya i les lleis que els despleguin han 
de garantir-ne la plena efectivitat. Aquests drets s’han d’aplicar i interpretar d’acord 
amb els tractats internacionals vigents.

L’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix, en el Capítol V del Títol I, els 
Principis rectors que han d’orientar les polítiques públiques, la protecció de les per-
sones i de les famílies, la perspectiva de gènere, la cohesió i el benestar social, 
l’accés a l’habitatge i la participació social. En definitiva, els poders públics han de 
promoure les polítiques públiques que fomentin la cohesió social i que garanteixin 
un sistema de protecció social adequat a les necessitats econòmiques i socials de 
Catalunya.

En desenvolupament d’aquests drets i principis rectors, els articles 137, 138 lle-
tres c) i e), 142, 153 lletra c), 165 i 166, delimiten les competències que li correspon 
a la Generalitat de Catalunya en l’àmbit de la protecció social, en sentit ample.

El Sistema de protecció social, que també ha d’incloure les polítiques públiques 
dirigides a l’ocupació, a l’habitatge, a l’eradicació de la violència masclista i la pro-
tecció de les dones que en són víctimes i a l’eradicació de la pobresa infantil i de 
suport a l’escolarització, ha de ser un dels sistemes de l’Estat del benestar i una eina 
de redistribució de la riquesa de la societat i de disminució de les desigualtats so-
cials i econòmiques.

En aquest sentit l’entrada en vigor de la Renda Garantida de Ciutadania, tal i com 
expressa l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que s’està debatent al Parlament de 
Catalunya, ha de constituir una peça angular del Sistema de protecció social català. 
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Un sistema que ha d’actuar de manera cooperadora i sinèrgica amb altres presta-
cions socials que garanteixen la cobertura davant de situacions de necessitat, com 
l’atur, la malaltia, la invalidesa o l’envelliment que es troben en el marc competen-
cial de la Seguretat Social contributiva.

El sistema públic de protecció social, infradotat pel que fa a les fonts de finan-
çament, no sempre ha estat suficient per garantir les necessitats de les persones més 
vulnerables. I en el context actual les contrareformes encara vigents com l’augment 
del copagament en determinades prestacions de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a la dependència o la reforma de la Renda Mínima d’Inserció han agreujat 
la situació d’aquestes persones.

La diagnosi, recentment feta, de la protecció social a Catalunya, ha posat de re-
lleu un mapa de prestacions ampli, tant en nombre de persones beneficiàries, com 
en administracions implicades, com també en tipologies de prestacions. En concret, 
es varen identificar 79 prestacions de tipus econòmic a persones i 90 tipus de pres-
tacions de servei agrupades temàticament, i que poden ser considerades dins del 
concepte, en sentit ampli, de protecció social.

Sota aquest context, la present Llei pretén la creació d’una Agència amb auto-
nomia funcional i gestió efectiva, que s’allunya dels models tradicionals d’Agència 
com unitat instrumental de Govern, configura una autoritat independent que a través 
del Contracte de Gestió gestiona prestacions i serveis. L’Agència no genera cap dret, 
sinó que gestiona les prestacions i serveis que ja estan definits en l’ordenament jurí-
dic actual i en les cartes de serveis, que es regulen en lleis substantives.

El text de la present proposició de llei vol donar compliment a la voluntat del 
Parlament de Catalunya expressada el 2006 amb l’aprovació per unanimitat de la 
Llei de Serveis Socials, amb la necessària evolució de les necessitats socials que hi 
ha hagut des d’aleshores. La Llei de Serveis Socials en el seu redactat original ja 
preveia la creació de l’Agència de Gestió de polítiques públiques del sistema català 
d’autonomia i atenció a la dependència així com la col·laboració interadministrativa. 
De tota aquesta previsió, així com els projectes avançats durant el govern d’esquer-
res, no s’ha creat ni l’Agència ni els òrgans que preveu la Llei de serveis socials. La 
situació de feblesa dels sistemes de protecció social, la dispersió de prestacions en 
diferents departaments de la Generalitat, la demanda per part de professionals, ciu-
tadania i també de grups parlamentaris de racionalització en la prestació de serveis 
i ajuts econòmics, així com el sobreesforç que han fet les administracions locals 
per poder donar resposta a les necessitats creixents, fa necessària l’articulació d’una 
Agència que tingui com a objectiu la més eficaç gestió de prestacions i serveis de 
manera àgil i coordinadament amb el món local que en aquests moments fa de porta 
d’entrada als dispositius de serveis socials.

La llei es dicta d’acord amb l’article 150 de l’Estatut d’autonomia en ús de les 
competències exclusives d’autoorganització de la Generalitat de Catalunya.

La Llei s’estructura en sis capítols, tres disposicions addicionals i cinc disposi-
cions finals.

El Capítol I crea l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones, regula la 
seva naturalesa jurídica depenent del departament competent en matèria de protec-
ció social i exerceix a tot el territori de Catalunya les prestacions i serveis en matè-
ria d’atenció a les persones. També, regula les finalitats i funcions de l’Agència. En 
aquest sentit, cal destacar que en el model de gestió que es proposa, el reconeixe-
ment dels drets, el pagament de prestacions econòmiques i la prestació dels serveis 
es centralitza en aquesta Agència.

El Capítol II regula l’estructura orgànica, la composició, l’organització i l’es-
tructura territorial de l’Agència, destacant la presència d’un Consell General amb 
participació tant de la Generalitat de Catalunya, dels governs locals com de les or-
ganitzacions sindicals i empresarials més representatives, així com d’un Consell de 
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participació del que en formaran part el conjunt d’entitats representatives que directa 
o indirectament participen a l’àmbit dels serveis socials.

Pel que fa al desplegament territorial, l’Agència s’estructura a través de delega-
cions per facilitar l’acord i proximitat del sistema. Tanmateix, es constituiran dele-
gacions territorials representades per uns Consells Territorials que esdevenen l’espai 
de col·laboració entre les administracions al territori. Aquests Consells Territorials 
es creen per acord del Departament responsable en matèria de protecció social, així 
com les associacions de representació dels ens locals de Catalunya.

El Capítol III regula la gestió per objectius la qual troba la seva base en el Con-
tracte de Gestió. El Contracte de gestió formalitza, entre altres aspectes, les re-
lacions entre els Departaments responsables en les matèries que fan referència a 
l’atenció a les persones, especialment la protecció social, i l’Agència.

El Capítol IV regula el funcionament i els mitjans amb els quals comptarà 
l’Agència per poder portar a terme les seves funcions. L’Agència pot exercir compe-
tències contractuals i resta subjecte a allò que disposa la legislació vigent en matèria 
de contractació pública. Aquestes competències les exercirà mitjançant la figura del 
Director o Directora.

El Capítol V estableix els mitjans econòmics i financers de l’Agència, els quals 
es regiran per la normativa reguladora de les finances públiques, per la Llei de l’em-
presa pública catalana i la resta de normativa pressupostària de la Generalitat. Tan-
mateix, el control de la gestió econòmica financera correspon a la Intervenció Ge-
neral de la Generalitat mitjançant les fórmules de control permanent, entre d’altres, 
l’auditoria pública.

Finalment, el Capítol VI determina com s’ha de dur a terme el tancament de 
l’Agència en cas que es produeixi la dissolució de la mateixa.

Per aquests motius, els Grups Parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposició de llei

Capítol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte i naturalesa
1. Aquesta Llei té per objecte la creació de l’Agència de Protecció Social i Aten-

ció a les Persones i la determinació de la seva composició, organització i funcions.
2. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones té personalitat jurídica 

pròpia, gaudeix de plena capacitat jurídica i patrimonial. Gestiona a tot el territori 
de Catalunya les prestacions i serveis en matèria d’atenció a les persones que li as-
signa aquesta Llei.

3. L’Agència Catalana de protecció Social es regeix per aquesta Llei, pel seu Es-
tatut, per les altres disposicions que la despleguen, per la legislació reguladora de 
les entitats que conformen el sector públic de la Generalitat de Catalunya i per les 
normes generals de dret públic.

4. L’Agència de protecció social i atenció a les persones gaudeix de reserva de 
nom i dels beneficis, excepcions i franquícies de qualsevol naturalesa que la legisla-
ció atribueixi a les entitats públiques responsables de la protecció social.

5. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones s’adscriu al Departa-
ment de la Generalitat competent en matèria de protecció social.

Article 2. Finalitat
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones té com a finalitat as-

segurar l’exercici efectiu dels drets continguts a la legislació vigent en matèria de 
protecció social.

2. Per assolir aquestes finalitats, l’Agència de Protecció Social i Atenció a les 
Persones desenvoluparà, en els termes previstos a la present llei, en les normatives 
que la despleguin i en la resta del sistema jurídic, la gestió de totes les prestacions 
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econòmiques i tècniques i els serveis necessaris en els àmbits socials, les accions 
de suport per a la integració sociolaboral i altres necessàries per a la millora de la 
qualitat de vida especialment de col·lectius vulnerables, independentment del depar-
tament de la Generalitat que en tingui la competència.

3. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones ha de contribuir a la 
racionalització i la simplificació del conjunt de prestacions existents en l’àmbit de la 
Generalitat de Catalunya, independentment del Departament de la Generalitat que 
les hagi gestionat, així com a la simplificació de la gestió administrativa de les pres-
tacions de protecció social.

4. Per assolir la gestió de les prestacions i actuacions previstes en els apartats 
anteriors, l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones actua de manera 
coordinada amb els departaments competents en les matèries establertes en l’apartat 
segon d’aquest article, així com amb els ens locals.

Article 3. Principis generals d’actuació
L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones adequarà la seva actuació 

als principis de descentralització i desconcentració; eficàcia i eficiència en la satis-
facció de les necessitats de protecció social; proximitat a la ciutadania; ple respecte 
a l’autonomia local; equilibri i flexibilitat segons les necessitats de cada territori; 
informació; coordinació i treball en xarxes; igualtat d’oportunitats; solidaritat i sub-
sidiarietat; protecció a les persones consumidores, qualitat i atenció personalitzada 
en els serveis; diàleg permanent amb els agents socials i transparència; autonomia 
funcional i de gestió; formulació de contractes o acords de gestió; avaluació perma-
nent dels serveis públics prestats; rendició de comptes per la gestió realitzada.

Article 4. Funcions
1. Són funcions de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones: 
a) El reconeixement del dret, gestió i control de les prestacions i serveis que inte-

gren els instruments de protecció social de competència de la Generalitat.
b) La gestió del patrimoni i dels serveis que integren els serveis socials a Cata-

lunya.
c) La compra i gestió de serveis acreditats. S’entén per serveis acreditats aquells 

que compleixin els requisits fixats per l’Agència.
d) L’avaluació i control de qualitat del sistema de prestacions i serveis.
e) La inspecció i règim sancionador del conjunt de prestacions.
2. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones podrà dur a terme al-

tres funcions que li assignin els departaments competents a partir del contracte de 
gestió.

3. Les funcions de l’Agència resten subjectes a la normativa vigent respecte l’ús 
de la informació i la protecció de dades de caràcter personal.

Capítol II. Estructura de l’Agència i composició 

Article 5. Estructura de l’Agència 
1. L’Agència s’estructura en un òrgan de govern, una estructura executiva i un 

Consell de Participació.
2. L’òrgan de govern de l’Agència és el Consell General.
3. Els òrgans que integren l’estructura executiva de l’Agència són: 
a) La Direcció General
b) El Consell Executiu
c) Els Consells territorials
4. En la constitució dels diferents òrgans que composen l’Agència s’ha de com-

plir amb la normativa vigent en matèria d’igualtat, especialment pel que fa a la pre-
sència paritària de dones i homes.
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5. Els Estatuts de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones regula-
ran, en tot allò que no estigui previst en aquesta llei, el funcionament orgànic i fun-
cional de l’Agència.

Article 6. El Consell General
1. El Consell General és l’òrgan de govern, d’orientació i impuls polític de 

l’Agència.
2. El Consell General ha de fixar els objectius, els criteris generals d’actuació i 

l’establiment de sistemes d’avaluació mitjançant la fixació d’indicadors de gestió. En 
particular, són funcions del Consell General: 

a) Proposar el Contracte de gestió.
b) Aprovar els objectius, els plans d’actuació anuals i plurianuals a proposta del 

Director o Directora sobre la base dels recursos disponibles abans del mes de febrer 
de cada any, així com l’establiment de la seva avaluació.

c) Aprovar el projecte de pressupostos.
d) Aprovar la contractació de les obligacions plurianuals dins dels límits del 

Contracte de gestió.
e) Realitzar el seguiment, supervisió i control superior del funcionament de 

l’Agència.
f) Aprovar l’informe d’activitat anual i els extraordinaris que consideri necessa-

ris sobre la gestió, així com l’informe d’activitat de l’any anterior, abans del mes de 
juliol.

g) Aprovar els comptes anuals a proposta del Director o Directora general, abans 
del mes de juliol. Aquests comptes han d’anar acompanyats d’una auditoria.

h) Aprovar la determinació dels criteris de selecció del personal de l’Agència.
3. El funcionament del Consell General es regeix, en tot allò no previst en la pre-

sent Llei i el seu estatut de règim intern, pel que disposa la Llei de règim jurídic i 
procediment de les administracions públiques de Catalunya.

4. El Consell General de l’Agència el composen: 
a) 10 vocals proposats pel Govern de la Generalitat, entre els diversos departa-

ments competents en les matèries, que gestiona l’Agència.
b) 4 vocals proposats pels Governs Locals 
c) 4 vocals proposats per les organitzacions sindicals i empresarials més repre-

sentatives de Catalunya 
En tot cas, el Consell General serà presidit pel Conseller o Consellera competent 

en matèria de protecció social.
5. El Consell General es reunirà, almenys, quatre cops a l’any en sessió ordinària 

i, en sessions extraordinàries, per decisió del seu president o presidenta, o quan ho 
sol·licitin la meitat més un dels seus vocals.

6. Per a la vàlida constitució del Consell General han de ser-hi presents en prime-
ra convocatòria més de dues terceres parts dels seus vocals, i en segona convocatòria 
la majoria absoluta. En tot cas caldrà que hi estigui present el president o presidenta, 
o qui el substitueixi legalment. Els acords del Consell General s’adopten per majoria 
de vots dels vocals assistents.

Article 7. Direcció General
1.La Direcció de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones corres-

pon al seu Director o Directora, qui exerceix la direcció de les funcions executives i 
les d’interrelació amb el Consell General i els Consells Territorials.

2. El Director o Directora de l’Agència és seleccionat, mitjançant un procés com-
petitiu entre professionals amb àmplia experiència en el sector de la gestió de pres-
tació i programes de serveis d’atenció a les persones.

3. El Director o Directora respon davant el Consell General. Resta subjecte a la 
responsabilitat per la gestió i control de resultats, en funció dels objectius que li han 
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estat assignats i pel funcionament de l’organització que dirigeix, en termes d’eficà-
cia i eficiència.

4. El Director o Directora cessa: 
a) Per mort
b) Per renúncia
c) Per finalització del seu mandat
d) Per incompliment dels objectius establerts en el contracte programa
e) Per incompliment de qualsevol causa expressament establerta en la legislació 

vigent 
5. Corresponen al Director o Directora de l’Agència de Protecció Social i Aten-

ció a les Persones les funcions següents: 
a) Exercir la direcció ordinària de l’Agència.
b) Tramitar i executar, si correspon, els acords adoptats pel Consell General.
c) Organitzar i coordinar els serveis i funcions de l’Agència.
e) Dirigir i coordinar l’actuació dels òrgans de l’Agència.
f) Elaborar l’avantprojecte de pressupost i sotmetre’l al Consell General.
g) Executar el programa anual d’actuació aprovat pel Consell General.
h) Exercir el comandament ordinari del personal.
i) Signar convenis amb altres entitats públiques o privades, sens perjudici que el 

president o presidenta evoqui la competència.
j) Actuar com a òrgan de contractació de l’Agència.
k) Autoritzar despeses amb càrrec a crèdits pressupostaris.
l) Dictar les resolucions administratives pertinents a les prestacions que siguin 

competència de l’Agència
m) El control i la vigilància de la gestió de les prestacions corresponents a 

l’Agència
n) Totes aquelles altres funcions que li delegui el Consell General.
6. Per a l’exercici de les funcions establertes en l’apartat anterior, el Director o 

Directora té autonomia organitzativa, de funcionament, de gestió financera i pressu-
postària d’acord amb el què estableix la normativa vigent.

Article 8. El Consell Executiu
1. El Consell Executiu és l’òrgan encarregat de dirigir i fer efectiva l’articulació 

de les polítiques i decisions del Consell General, així com fer possible l’execució del 
contracte programa.

2. El Consell Executiu el conformen un màxim de sis membres responsables de 
les àrees operatives, les quals es definiran als Estatuts de règim intern de l’Agència.

3. Les persones membres del Consell Executiu seran seleccionats en base a crite-
ris d’especialització funcional i acreditada competència i mitjançant un procés com-
petitiu obert entre professionals amb àmplia experiència en el sector de la gestió de 
prestació i programes de serveis d’atenció a les persones.

Article 9. Organització territorial de l’Agència
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones s’estructura territori-

alment a través de delegacions territorials amb la finalitat de facilitar l’ordenació, 
eficiència i la proximitat del sistema de protecció social i atenció a les persones de 
Catalunya, així com la regulació general de totes les accions que permetin fer efec-
tiu el dret a la protecció social establert al marc legislatiu vigent.

2. Les delegacions territorials de l’Agència resten subjectes als principis següents: 
a) Concepció integral i integrada del sistema de protecció social i atenció a les 

persones a Catalunya.
b) Descentralització i desconcentració de la gestió.
c) Racionalització, eficàcia, simplificació i eficiència de l’organització del siste-

ma de protecció social.
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d) Equitat i superació de les desigualtats territorials o socials per a la protecció 
social i l’atenció a les persones.

e) Participació dels ens locals en el desenvolupament d’un sistema coordinat de 
protecció social a escala territorial.

3. Seran funcions de les delegacions territorials
a) La gestió i l’administració dels centres, els serveis i els establiments integrats 

en l’Agència Catalana de Protecció social i Atenció a les Persones.
b) La gestió de les prestacions del sistema públic de protecció social de Catalu-

nya gestionades per l’Agència.
c) La gestió dels acords, els convenis i els concerts subscrits pels Departaments 

vinculats a l’Agència per a la prestació dels serveis.
d) Participar en l’elaboració de l’avantprojecte de pressupostos de l’Agència i ges-

tionar el pressupost assignat a les Delegacions.
e) Organitzar i fer la tramitació administrativa derivada de l’exercici de les seves 

funcions.
f) Elaborar propostes de dotació del personal en el seu àmbit territorial, efectuar 

el control de la plantilla i realitzar les gestions i els tràmits adients en l’àmbit de la 
gestió de personal per a la seva execució dins els límits establerts i d’acord amb la 
normativa vigent.

g) Executar, coordinar i avaluar els acords de col·laboració amb els ens locals en 
matèria de protecció social, i específicament en aquells àmbits pels quals l’adminis-
tració local efectua funcions pròpies, delegades o acordades que afecten al sistema 
de protecció social i atenció a les persones, d’acord amb les directrius de cada De-
partament implicat.

4. Des dels principis de cooperació, de gestió pròxima al territori i de participa-
ció, els Consells Territorials esdevenen l’espai de col·laboració entre administracions 
al territori, per l’execució i gestió de les polítiques públiques relacionades amb la 
protecció social objecte de l’Agència, d’acord amb les competències pròpies de cada 
administració.

5. Els Consells Territorials tenen les següents funcions: 
a) Vetllar pel correcte funcionament dels acords de col·laboració entre la Gene-

ralitat de Catalunya i els ens locals que afectin a competències de gestió delegades a 
la Agència Catalana de Protecció Social i Atenció a les Persones.

b) Proposar i executar processos d’optimització, millora i coordinació dels pro-
cessos d’atenció a les persones i la gestió de prestacions socials que estiguin acorda-
des entre la Generalitat de Catalunya i els ens locals.

c) Implementar els sistemes d’informació i de gestió que s’estipulin per a garantir 
el dret d’accés de les persones al sistema de protecció social de Catalunya.

6. Els Consells Territorials es crearan per acord del Departament encarregat del 
sistema de protecció social de Catalunya i les associacions de representació dels ens 
locals de Catalunya.

7. La composició dels Consells Territorials està format per representants dels di-
versos departaments de la Generalitat de Catalunya implicats en l’àmbit d’execució 
de les competències de l’Agència Catalana de Protecció social i Atenció a les Per-
sones, i pels representants de les entitats locals de l’àmbit territorial de la Delegació 
corresponent.

Article 10. El Consell de participació
1. Es crea el Consell de participació, per a l’assessorament i la consulta en matè-

ria de protecció social d’atenció a les persones.
2. Un reglament ha de regular la composició, l’organització i funcionament del 

Consell de participació. En tot cas i seran presents els col·lectius següents: 
a) Una representació de les organitzacions sindicals i empresarials més represen-

tatives de Catalunya.
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b) Una representació dels col·legis professionals de les matèries que li són prò-
pies a l’Agència.

c) Una representació de les entitats socials, veïnals i de persones usuràries. 
3. El President o presidenta del Consell de Participació serà un dels vocals del 

Consell General, anomenat pel mateix, que ostentarà la condició de president o 
presidenta del Consell de Participació.

4. El director o directora de l’Agència, assisteix a les reunions del Consell de 
Participació en veu però sense vot.

5. Són funcions del Consell de Participació: 
a) Informar amb caràcter previ dels projectes normatius de desenvolupament de 

les matèries que es regulen en aquesta llei.
b) Conèixer i avaluar els resultats de la gestió dels Serveis Socials pels organis-

mes competents.
c) Emetre els dictàmens que els siguin sol·licitats per les entitats competents en 

la matèria.
d) Formular propostes i iniciatives als òrgans competents.
e) Aquelles altres que els siguin atribuïdes legal o reglamentàriament.
6. Es crearan Consells de Participació en el si dels Consells Territorials per trac-

tar aquells assumptes que els siguin propis segons les necessitats de cada territori.

Capítol III. Gestió per objectius

Article 11. Contracte de gestió
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones actua en base al Con-

tracte de Gestió Plurianual.
2. El Contracte de Gestió és el document en el que es formalitzen les relacions 

entre el Departament responsable de protecció social, la resta de departaments que 
hi tenen relació i l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones.

3. El Contracte de Gestió ha de contenir, com a mínim: 
a) Els objectius estratègics i específics.
b) Els plans necessaris per fer efectius els objectius.
c) La concreció dels compromisos i contrapartides entre Departaments i l’Agèn-

cia. 
d) El sistema de seguiment i avaluació del compliment de les clàusules establer-

tes i el mètode de revisió de les mateixes.
e) Les previsions dels recursos humans i el marc d’actuació de la seva gestió.
f) Efectes associats al grau de compliment dels objectius establerts pel que fa a 

la responsabilitat dels òrgans i càrrecs executius i el personal directiu.
4. El Contracte de Gestió és aprovat mitjançant decret. En la signatura del decret 

participen el conjunt de departaments que tenen relació amb l’Agència. Un cop finit 
el termini de vigència del Contracte de Gestió, resta prorrogat automàticament fins 
que no s’acordi el que l’hagi de substituir.

Capítol IV. Funcionament i mitjans

Article 12. Contractació i patrimoni
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones ajustarà el seu règim 

de contractació a allò que disposa la legislació vigent en matèria de contractació 
pública, així com en els termes i les condicions que estableixen els seus estatuts de 
règim intern.

2. Constitueixen el patrimoni de l’Agència els béns i els drets de qualsevol na-
turalesa que li siguin adscrits o transferits i els que adquireixi per qualsevol títol. 
L’adquisició, el gaudi, la gestió i la transmissió es regeixen per la normativa pública 
o privada aplicable en cada cas.
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Article 13. Personal
1. Per a l’exercici de les seves funcions, l’Agència de Protecció Social i Atenció 

a les Persones està integrada per personal funcionari i personal laboral, i les seves 
actuacions es regiran en el marc de la normativa de funció pública.

2. A proposta del Director o Directora, el Consell General aprova la relació de 
llocs de treball, que ha de preservar les especialitats professionals i s’ha d’estructu-
rar tenint en compte la seva base territorial.

3. El personal de l’Agència es regeix pels principis d’objectivitat, imparcialitat, 
professionalitat i igualtat en l’aplicació de l’ordenament jurídic, i en el tracte amb la 
ciutadania.

4. L’Agència pot nomenar personal directiu, que ocupa els llocs de treball que de-
termina com a tals el seu Estatut de règim intern, en atenció a l’especial responsabi-
litat i competència tècnica. Aquest personal ha de ser nomenat i cessat pel Director 
o Directora de l’Agència, atenent a criteris de competència professional i experiència 
entre titulats superiors, preferentment funcionaris de carrera.

Capítol V. Mitjans econòmics i financers

Article 14. Pressupost
1. L’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones ha d’elaborar i aprovar 

anualment el projecte de pressupost, que ha d’ésser tramès al departament compe-
tent en matèria de protecció social per a integrar-lo en el pressupost de la Genera-
litat.

2. El pressupost de l’Agència es regeix pel que estableix la normativa reguladora 
de les finances públiques, per la Llei de l’empresa pública catalana i per la resta de 
normativa pressupostària de la Generalitat que sigui aplicable.

3. L’Agència compta amb els següents recursos per poder finançar-se: 
a) Les transferències consignades en els Pressupostos de la Generalitat de Cata-

lunya.
b) Els béns i drets que constitueixen el seu patrimoni, així com els productes i 

rendes del mateix.
c) Qualsevol altre que legalment li pugui ser atribuït.
4. A més dels recursos establerts en l’apartat anterior, l’Agència pot rebre apor-

tacions d’altres administracions públiques, de l’Administració general de l’Estat, de 
les administracions locals, així com de la Unió Europea.

5. L’execució del pressupost de l’Agència correspon al Consell Executiu i al Di-
rector o Directora general.

6. El Director o Directora general ha d’elaborar i remetre, semestralment, al 
Consell General un estat d’execució del pressupost per tal que aquest en pugui rea-
litzar l’oportú seguiment.

Article 15. Control
1. El règim de control de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones 

és el que correspon al sector públic, d’acord amb la normativa reguladora de les fi-
nances públiques i de l’empresa pública catalana.

2. El control de la gestió econòmica financera correspon a la Intervenció General 
de l’Administració de la Generalitat i s’efectua sota les fórmules de control perma-
nent i d’auditoria pública.

Capítol VI. Dissolució de l’Agència

Article 16. Dissolució
1. La dissolució de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones s’ha 

de produir per llei.
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2. La llei que reguli la dissolució de l’Agència ha d’establir el procediment de 
liquidació, el destí dels seus béns, les mesures aplicables als seus mitjans personals 
en el marc de la legislació reguladora de cada tipus de personal, així com la manera 
mitjançant la qual els òrgans de l’Agència han de continuar complint llurs funcions 
fins que la liquidació sigui total.

Disposicions addicionals 

Primera. Relació entre els consells territorials d’atenció a les persones i 
les àrees bàsiques de salut.
L’Agència, en el termini de tres anys a partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 

ha d’establir un pla específic de relació i suport mutu entre els consells territorials 
d’atenció a les persones i les àrees bàsiques de salut que inclogui els àmbits funcio-
nal i organitzatiu i els mitjans materials.

Segona. Exclusió de l’àmbit d’aplicació de la llei.
1. Queda expressament exclosa entre les funcions de l’Agència de Protecció So-

cial i Atenció a les Persones la gestió de les prestacions sanitàries, la qual correspon 
al Servei Català de la Salut.

2. Així mateix, queda exclosa entre les funcions de l’Agència de protecció so-
cial i atenció a les persones la gestió de les prestacions econòmiques de naturalesa 
contributiva de la Seguretat Social, sens perjudici de les noves competències que en 
aquesta matèria pugui assumir la Generalitat de Catalunya en el desplegament de 
les previsions contingudes en l’article 165 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

3. També, queda exclosa la gestió de les prestacions vinculades a les polítiques 
d’ocupació.

Tercera. Règim especial de la ciutat de Barcelona
El desplegament de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones a la 

ciutat de Barcelona es farà tenint en compte l’existència dels Consorcis Municipals, 
en els termes que s’acordi entre el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Bar-
celona.

Disposicions finals

Primera. Aprovació de l’Estatut de règim intern de l’Agència
1. El Govern, en el termini de sis mesos a comptar de l’endemà de la data de 

constitució de l’Agència, mitjançant Decret, ha d’aprovar l’Estatut de règim intern 
de l’Agència de Protecció Social i Atenció a les Persones.

2. El Govern ha de trametre el projecte d’Estatut de règim intern de l’Agència 
al Parlament abans d’aprovar-lo per Decret, d’acord amb el que estableix l’Article 
168 del Reglament del Parlament. El Parlament s’ha de pronunciar sobre la proposta 
presentada pel Govern i, si s’escau, pot formular recomanacions amb relació al text.

Segona. Desplegament i aplicació de la Llei
1. S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions que calguin per a desplegar 

i aplicar aquesta llei.
2. Els ens locals han d’adoptar les mesures normatives i executives que calguin 

per a desenvolupar aquesta llei d’acord amb el principi d’autonomia organitzativa.

Tercera. Aprovació Contracte de Gestió
1. En el termini de cinc mesos a comptar de l’endemà de la data de constitució de 

l’Agència, el Consell General ha d’aprovar el Contracte de Gestió.
2. El primer Contracte de Gestió contindrà l’encàrrec de l’informe per a la racio-

nalització de les prestacions que són competència de l’Agència.
3. Els posteriors contractes de gestió es presenten en el darrer trimestre de la vi-

gència de l’anterior.
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Quarta. Habilitació pressupostària
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Cinquena. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor als sis mesos de la seva publicació al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP, portaveus 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 32707)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 202-00034/11).

Esmena 1, GP PPC
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32745)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social (tram. 202-00034/11).

Esmena 1, GP C’s
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
202-00035/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 32704; 32755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 32704)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del 
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 202-00035/11).

Esmena 1, GP PPC
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 32755)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 
30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de 
la vegueria del Penedès (tram. 202-00035/11).

Esmena 1, GP C’s
A la totalitat
De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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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 incidència dels deures escolars en els 
estudiants
250-00471/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33339; 33413 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 33339)

Esmena 1, GP CSP (1)
De modificació del punt 2.b
«b. Impulsar un grup de treball amb els representants dels diferents sectors per 

estudiar la necessitat i la tipologia dels deures escolars.»

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33413)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta
El Parlament insta el Govern a presentar davant la Comissió d’Ensenyament, un 

estudi sobre els efectes dels deures des del punt de vista pedagògic i organitzatiu i 
prendre les accions oportunes en base a els resultats de l’estudi.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33419 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33419)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure en els 

criteris de gestió de la borsa de treball de personal docent corresponents al curs es-
colar que pertoqui el dret d’excedència pel motiu de tractament de fertilitat un cop 
la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de la vida personal, familiar 
i laboral del personal al servei de les administracions públiques de Catalunya o el 
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la 
Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic o la normativa que sigui vigent prevegin 
aquesta possibilitat per a les empleades públiques.
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Proposta de resolució sobre el compliment de les resolucions 1144/X 
i 64/XI, sobre la continuïtat de l’Escola Serra de Miralles i el nou 
institut de Tordera
250-00480/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33418 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33418)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació. De refosa dels punts 1, 2 i 3
1. Continuar garantint la continuïtat entre primària i secundària a totes les esco-

les de Tordera en els termes que es consensuïn al consell escolar municipal.

Esmena 2, GP JS (2)
De modificació. De refosa dels punts 4, 5, 6 i 7
4. Continuar gestionant el conveni de col·laboració per a la construcció de la se-

gona fase de l’edifici definitiu del nou institut de Tordera així com la construcció de 
l’edifici definitiu de l’Escola Serra de Miralles.

Proposta de resolució sobre la jornada compactada als centres 
educatius
250-00481/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33417 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33417)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació de tota la proposta
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Fer un debat aprofundit a partir dels treballs del Consell Assessor per a la Re-

forma Horària del Govern i de la ponència conjunta sobre la reforma horària cons-
tituïda al Parlament sobre la necessitat d’una nova reorganització dels horaris en 
l’àmbit educatiu, del temps escolar, del temps lectiu, millorar-ne la qualitat i diver-
sificar les estratègies d’aprenentatge, tenint en compte allò que estableix a l’article 
54.4 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’Educació.

2. Presentar davant la Comissió d’Ensenyament una avaluació dels projectes pi-
lot de la compactació de la jornada implantats fins al moment a educació infantil i 
primària i de l’aplicació de la jornada compactada a secundària abans de prendre 
cap decisió nova sobre l’horari escolar.
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Proposta de resolució sobre la declaració de l’Escola l’Escoleta de 
Cerdanyola del Vallès com a centre educatiu públic singular
250-00484/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33421 i 33547 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33421 I 33547)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a 

aplicar conjuntament amb l’ajuntament de Cerdanyola del Vallès l’acord assolit per 
a la transformació en transport urbà del transport de l’escola Bellaterra de Cerda-
nyola del Vallès.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33420 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 18.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33420)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació i supressió 
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a redactar un estudi 

que analitzi la connectivitat del sistema de Rodalies amb l’aeroport de Barcelona el 
Prat, que haurà de ser presentat al Parlament en el termini d’un any.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33415 / Admissió a tràmit: Mesa de la CARPA, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33415)

Esmena 1, GP JS (1)
De modificació
Proposar al Consell Regulador de la DO Penedès la presa en consideració de la 

inclusió del municipi de Querol en la zona de producció de la Denominació d’Ori-
gen Penedès, per part de la Conselleria d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-
ció de la Generalitat de Catalunya i l’Institut Català de la Vinya i el Vi tal com han 
sol·licitat els viticultors i l’Ajuntament; tot tenint en compte que no existeixen altres 
procediments per ampliar zona de producció a les denominacions d’origen vitiviní-
coles catalanes que els que consten continguts a la legislació esmentada en el pre-
sent document la qual determina que el competent per ampliar la zona de producció 
és la denominació d’origen.
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Proposta de resolució sobre el millorament de les condicions 
laborals del professorat
250-00492/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33412 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 19.07.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 33412)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De modificació de tota la proposta
El Parlament de Catalunya insta el Govern a estudiar, quan les disponibilitats 

pressupostàries ho permetin, una calendarització de la reversió de les mesures rela-
cionades amb la dedicació lectiva de l’horari del professorat. 

Proposta de resolució sobre les actuacions per al desenvolupament 
del conjunt del canal Segarra-Garrigues
250-00511/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre la constitució del grup de treball sobre 
la gestió del sistema d’autopistes i dels peatges
250-00512/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un fitxer de periodistes 
per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra
250-00514/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre el trasllat del servei de rehabilitació del 
CAP Pubilla Casas, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00515/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre Desokupa
250-00516/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre la retirada d’amiant de les instal·lacions 
escolars
250-00517/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre el millorament de la formació dels 
agents del Cos de Mossos d’Esquadra
250-00518/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre la participació dels agents del Cos de 
Mossos d’Esquadra en els processos d’adquisició de material
250-00519/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre les infraestructures
250-00520/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.
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Proposta de resolució sobre el millorament del diagnòstic precoç del 
càncer
250-00521/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre la preparació de la temporada alta 
d’estiu en el sector del transport aeri
250-00522/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre la dotació de l’Institut Montserrat 
Colomer, de Sant Esteve Sesrovires, amb una unitat de suport a 
l’educació especial
250-00523/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre el decret de plantilles docents i la 
provisió de places
250-00524/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre la venda ambulant a Barcelona
250-00525/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre l’increment de la inversió i la plantilla 
d’Adif a la província de Tarragona
250-00526/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre l’alletament matern
250-00527/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.



BOPC 191
21 de juliol de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 30

Proposta de resolució sobre la introducció de la tècnica de 
substitució valvular aòrtica per via percutània en la cartera de 
serveis del Servei Català de la Salut
250-00528/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre la paralització del traspàs de 
competències dels serveis de diagnòstic per la imatge de l’Institut 
Català de la Salut a l’empresa Institut de Diagnòstic per la Imatge
250-00529/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 22.07.2016 al 01.09.2016).
Finiment del termini: 02.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

Proposta de resolució sobre el col·lectiu Mossos per la 
Independència
250-00531/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 32535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de Resolució sobre el col·lectiu 
«Mossos per la Independència», per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El col·lectiu «Mossos per la Independència» es defineix al seu compte oficial de 

la xarxa social Twitter que es tracta d’una «Sectorial de l’Assemblea Nacional Ca-
talana que acull a tots els Mossos d’Esquadra que volen treballar a favor de la Inde-
pendència de Catalunya».

Aquest col·lectiu ha penjat tuits en aquesta xarxa social que són clarament il·le-
gals i que atempten, de nou, contra el prestigi del Cos dels Mossos d’Esquadra, la 
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policia autonòmica oficial de la Generalitat de Catalunya. Un del últims exemples 
data del dia 7 de juliol de 2016, on es va veure el tuït

«Cada dia que passa l’Estat espanyol ens empeny més cap a la desobediència. 
Comencem?»

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Identificar de forma immediata la persona o persones responsables de la gestió 

del compte a Twitter @ANC_Mossos.
2. Prendre les mesures necessàries per que aquest compte a Twitter es tanqui de 

forma immediata o, en el seu defecte, que aquest col·lectiu canviï de forma imme-
diata el logotip / anagrama que utilitza de forma oficiosa.

3. Adoptar les mesures disciplinàries o legals adients contra els responsables de 
la gestió d’aquest compte a Twitter, en aplicació de la legalitat vigent.

4. Prendre de forma immediata les mesures necessàries per tal de salvaguardar 
tant la imatge del Cos de Mossos d’Esquadra com la de la resta d’efectius del cos 
que tenen altres sensibilitats o afinitats polítiques, iniciant si escau els procediments 
sancionadors o judicials adients.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el logotip del col·lectiu Mossos per la 
Independència
250-00532/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 32536 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la utilització d’un 
determinat logotip per part del col·lectiu Mossos per la Independència, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El col·lectiu «Mossos per la Independència» es defineix al seu compte oficial de 

la xarxa social Twitter que es tracta d’una «Sectorial de l’Assemblea Nacional Ca-
talana que acull a tots els Mossos d’Esquadra que volen treballar a favor de la Inde-
pendència de Catalunya».

Aquest col·lectiu ha utilitzat de forma oficiosa una imatge basada en el logotip 
oficial del Cos dels Mossos d’Esquadra.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar en pràctica 

de forma immediata totes les mesures oportunes per tal d’assegurar que ni aquest 
col·lectiu ni cap altre no utilitzin més ni la imatge ni el logotip del Cos de Mossos 
d’Esquadra, sigui en la seva forma oficial, sigui en una de molt semblant que indu-
eixi a confusió, assegurant així tant el compliment estricte de la normativa en matè-
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ria de propietat intel·lectual com la salvaguarda del bon nom i la imatge del Cos de 
Mossos d’Esquadra.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la unitat de cures intensives 
pediàtriques de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
250-00533/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 32556 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la UCI pediàtrica 
de l’Hospital Trueta de Girona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2015 l’hospital Trueta presentava un pla de millora per a la UCI pediàtrica 

i per a l’àrea neonatal, que és la unitat de referència de la província de Girona, amb 
un pressupost de 320.000 euros. La UCI pediàtrica té mancances tal com denuncien 
els treballadors i sindicats, que pivoten respecte a la manca de personal, a la manca 
d’espai, que cal renovar i millorar.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a millorar la UCI pe-

diàtrica de l’Hospital Trueta per adequar-la a les necessitats actuals.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portave; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la justícia juvenil al Camp de Tarragona i 
a les Terres de l’Ebre
250-00534/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 33060 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la justícia juvenil al 
Camp de Tarragona i a les Terres de l’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Actualment el marc normatiu pel qual es regula la Justícia Juvenil a Catalunya 

és l’establert en la Llei 5/2000 de 12 de gener, reguladora de la responsabilitat penal 
dels menors i la Llei 27/2001 de 31 de desembre de Justícia Juvenil, aprovada pel 
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Parlament. Segons aquesta normativa, s’ha de promoure la integració i la reinser-
ció social dels menors i dels joves, d’entre 14 i 18 anys, als quals s’aplica. D’aquesta 
aplicació n’és responsable la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de 
Justícia Juvenil és responsable del compliment.

Tradicionalment el model de Justícia Juvenil català, ha estat un model de referèn-
cia tant arreu de l’Estat espanyol, com en d’altres països.

Malgrat aquest bon funcionament, en el passat mandat es va procedir a la rees-
tructuració del model de justícia juvenil, seguint criteris purament economicistes, 
tot i justificar-lo en el descens de les dades de menors i joves atesos.

És cert que consultat les dades estadístiques del 2015 de Catalunya en l’àmbit de 
la Justícia Juvenil, veiem que en general, els menors i joves atesos han disminuït. 
Crida, però, l’atenció que en algunes comarques, sobretot del Camp de Tarragona i 
les Terres de l’Ebre, aquestes xifres segueixen una tendència inversa a les generals, 
és a dir s’incrementa el nombre de menors i joves atesos. En concret les comarques 
de: Alt Camp, Baix Ebre, Baix Penedès, Conca de Barberà, Montsià, Priorat, Tar-
ragonès i la Terra Alta.

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. Fer un estudi de les causes de l’increment de fets delictius comesos per menors 

i joves a les comarques del Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.
2. Dotar dels recursos materials i humans en les comarques abans esmentades, 

per tal que baixin els fets delictius comesos per menors i joves a les comarques del 
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, incidint en les mesures educatives, d’integra-
ció i reinserció que inspira la normativa vigent.

Palau del Parlament, 8 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre les garanties legals de les persones 
grans ingressades
250-00535/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 33372 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, 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 las 
garantías legales de las personas mayores ingresadas, para que sea sustanciada ante 
la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La situación de las personas mayores, especialmente aquellas que sufren de pro-

blemas físicos o psíquicos, se ha convertido en una enorme preocupación para socie-
dades cada vez más envejecidas como la nuestra. Al respecto, es necesario recordar 
la importancia del cuidado diario de las personas y el debido y adecuado tratamien-
to de sus necesidades sanitarias y sociosanitarias.

En muchas ocasiones y debido a la paulatina pérdida de aptitudes físicas y psí-
quicas que sufren estas personas, el entorno familiar o las propias administracio-
nes públicas precisan de la ayuda de profesionales sanitarios o sociosanitarios. De 
hecho, en aquellos casos más graves de menoscabo de las aptitudes de la persona 
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es necesario en último término el uso del ingreso en un establecimiento residencial 
especializado.

Dado que dicho ingreso puede comportar en la mayoría de las ocasiones la apli-
cación de restricciones de la libertad de circulación, acceso y salida de los propios 
establecimientos residencial por parte de las personas mayores afectadas, es impres-
cindible que dicho ingreso sea con carácter general libre y voluntariamente consen-
tido por la persona afectada o en su caso, por la persona o personas encargadas con 
su representación legal. De esta manera, se garantizan los deseos de la persona afec-
tada y en consecuencia el respeto a su libertad y dignidad.

Ahora bien, en no pocas ocasiones, especialmente en casos muy sobrevenidos 
de incapacidad material de actuar libre y conscientemente por la persona mayor, 
muchas familias se pueden enfrentar a dificultades tanto económicas como tempo-
rales para obtener la representación legal del afectado mediante la correspondiente 
declaración judicial. Esto último hace que sea imprescindible reconocer la actitud 
legal de los guardadores de hecho, los cuales pueden ser los propios familiares de 
la persona afectada o los responsables últimos de los establecimientos residenciales 
en los que sea preciso ingresarlos, para adoptar los actos y negocios necesarios para 
el adecuado cuidado y tratamiento de las personas afectadas. Entre los actos que a 
menudo deben afrontar los guardadores de hecho está precisamente la solicitud de 
ingreso en un establecimiento residencial por razones de urgencia y necesidad, sin 
precisar para ello con la preceptiva y previa autorización judicial para ello.

Sin embargo y como han recordado instituciones como el propio Sindic de Greu-
ges o el propio Tribunal Supremo, esas razones de urgencia y necesidad no deberían 
comportar una merma en las garantías de los derechos de las personas afectadas tal 
y como establecen las normas civiles aplicables. Particularmente lo previsto en los 
artículos 212-4, 212-5 y el apartado 2 del artículo 225-2, todos ellos del libro segun-
do del Código Civil de Cataluña, relativo a la persona y la família.

Es decir, con independencia de que la propia familia o las administraciones pú-
blicas o los establecimientos que por cuenta de estas últimas puedan adoptar me-
didas extraordinarias y urgentes por razones de necesidad, en todo caso la persona 
afectada debería poder contar con la garantía del control judicial inmediatamente 
posterior a las medidas adoptadas.

Por ello y teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, es un deber de las 
administraciones públicas concernidas establecer normas de funcionamiento, con-
trol y calidad que aseguren que cualquier persona ingresada en establecimientos de 
atención sin que conste su previo, libre y voluntario consentimiento puede disfrutar 
de la garantía del control judicial de la conveniencia, oportunidad y en definitiva, 
legalidad adoptada.

En el ámbito competencial de la Generalitat, actualmente y como viene siendo 
denunciado por el Sindic de Greuges, el Decreto de Regulación del Sistema Catalán 
de Servicios Sociales no establece y por tanto no garantiza el control judicial de las 
medidas de ingreso en establecimientos residenciales por parte personas afectadas 
en los supuestos en que el mismo es solicitado por el guardador de hecho del ám-
bito familiar.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Revisar todas la normas de carácter reglamentario que no prevean o impidan 

que de manera proactiva se comunique a la autoridad judicial competente el ingre-
so o internamiento de una persona mayor materialmente incapaz sin su previo con-
sentimiento personal o el de su representante legal, adecuando la conformidad de 
dichas normas a lo previsto en los artículos 212-4, 212-5 y el 225-2 apartado 2 del 
Código Civil de Cataluña.
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2. Dar instrucciones, a la mayor brevedad posible, a todos los centros geriátricos 
de Cataluña a los efectos de que notifiquen inmediatamente a autoridad judicial y 
fiscal cualquier internamiento de persona no consentido por esta.

3. Dar traslado de las circunstancias anteriores a la Fiscalía de Cataluña y el Tri-
bunal Superior de Justicia de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 15 de junio de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió específica d’estudi 
de l’emprenedoria i els autònoms
252-00003/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP C’S, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 33190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 19.07.2016

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 47, 62 i con-

cordants del Reglament del Parlament, proposen la creació d’una comissió específi-
ca d’estudi de l’emprenedoria i les persones autònomes.

Proposta de creació d’una comissió específica d’estudi de 
l’emprenedoria i les persones autònomes

Exposició de motius
Catalunya te una llarga tradició i forta vocació emprenedora. No només pel que 

fa a les iniciatives empresarials, sinó també pel que fa a l’impuls d’iniciatives del 
conjunt de la societat a través de la societat civil que ens ha fet avançar com a país.

L’emprenedoria, en el sentit ampli del terme, forma part de la identitat pròpia de 
Catalunya.

Per garantir i mantenir l’estat del benestar i generar més llocs de treball, avui tan 
necessaris, cal fomentar l’economia i generar riquesa. En aquesta funció els empre-
nedors i els autònoms són actors claus.

Catalunya ha estat històricament terra d’emprenedors. Especialment les últimes 
dècades Catalunya s’ha configurat com un centre d’atracció de l’activitat econòmica 
i s’ha configurat com un dels territoris més dinàmics d’Europa.

Però tot i aquesta situació de dinamisme emprenedor, cal estudiar les seves for-
taleses i febleses amb l’objectiu de no només mantenir-lo sinó incrementar el seu 
potencial.

Gran part dels emprenedors són autònoms, un sector clau del nostre país. L’es-
tudi específic i avaluació d’aquest sector dins dels emprenedors amb l’objectiu de 
trobar propostes per consolidar-lo, impulsar-lo i millorar les seves condicions a Ca-
talunya, és necessari ates el seu important pes dins l’economia productiva.

Els autònoms representen el 20% de la població activa i tenen un pes molt im-
portant en l’economia productiva de Catalunya. Estan presents en tots els sectors 
de l’economia: la indústria, els serveis i l’agricultura, i molt especialment en noves 
activitats.

Els autònoms reuneixen característiques pròpies de l’emprenedor, entès com a 
empresa, i alhora elements assimilables al treball per compte aliena per la seva con-
figuració com a projecte personal lligat a una persona física.
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Tot i els beneficis que els autònoms aporten a la societat, són uns dels col·lectius 
més desafavorits per les diverses normatives existents que els afecten.

Dificultats a l’hora d’iniciar l’activitat, en el seu desenvolupament i en els casos 
en que es fa necessari una segona oportunitat.

A aquests elements, cal afegir-hi, que són un dels col·lectius amb menys pro-
tecció social, destacant la discriminació que pateixen en la prestació de l’atur i les 
repercussions de les seves cotitzacions a les pensions. La mitjana de la pensió que 
cobren els autònoms a Catalunya és un 40% inferior a la pensió del règim general.

En els últims anys, especialment els de la crisi, diversos governs i administra-
cions han proposat mesures i aplicat millores per als emprenedors i autònoms en 
diversos àmbits. Però, especialment, pel que fa als autònoms encara queden molts 
àmbits en els que calen reformes que millorin la seva situació legal, que garanteixin 
una protecció social justa i equiparable a la resta de treballadors, i mecanismes i 
plans que incentivin i ajudin la posada en marxa de projectes que facilitin les sego-
nes oportunitats, tan d’emprenedors com d’autònoms.

Per això es proposa una comissió d’estudi al Parlament de Catalunya que ana-
litzi amb profunditat l’emprenedoria i els autònoms, que faci propostes de millora 
normativa, de mesures d’impuls i el seu foment. Una comissió que analitzi de forma 
integral totes les seves problemàtiques, i proposi solucions com a resultat de l’anàlisi 
de les seves fortaleses i amenaces.

Normes d’organització i funcionament
Tipus de Comissió: Es proposa la creació d’una comissió específica per a l’estudi de 

l’emprenedoria i les persones autònomes, d’acord amb el que estableix l’article 62 del 
Reglament del Parlament.

Composició

La comissió ha d’ésser integrada per dos membres de cada grup parlamentari.
La seva regulació es preveu d’acord amb les disposicions del Reglament del Par-

lament per a aquest tipus d’òrgan.
D’altra banda, també es preveu la possibilitat que hi assisteixin tècnics, especia-

listes i membres d’entitats.

Objecte

L’objecte de la Comissió és estudiar mesures i reformes que es poden impulsar, 
proposar canvis legislatius i polítiques per resoldre i millorar problemes que puguin 
tenir els emprenedors i autònoms i en concret els de Catalunya. Afavorir el màxim 
possible el desenvolupament i la tasca dels emprenedors i autònoms, com a motor 
econòmic de Catalunya.

Termini per a la realització dels treballs de la Comissió: La comissió específica 
per a l’estudi de l’emprenedoria i les persones autònomes tindrà la vigència d’un any 
des de la seva creació i posada en marxa.

La comissió podrà redactar un informe final que, si escau, serà aprovat, d’acord 
amb les previsions del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 13 de juliol de 2016
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP C’s; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Josep Enric Millo i Rocher, 
GP PPC; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC, portaveus
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat La segregació escolar a 
Catalunya (I): la gestió del procés d’admissió d’alumnat
360-00010/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe «la segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del procés 
d’admissió d’alumnat» (reg. 33360).
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe «la segregació escolar a Catalunya (I): la gestió del 

procés d’admissió d’alumnat», que planteja deu tocs d’alerta sobre els dèficits i man-
cances que cal abordar per combatre aquesta problemàtica. El document té com a 
referència un informe anterior sobre segregació presentat l’any 2008.

Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges, 
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parla-
mentari en comissió.

Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us 
saludo atentament,

Cordialment, 

Barcelona, 15 de juliol de 2016 
Rafael Ribó, síndic

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

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2016, sobre el 
Consell Comarcal del Vallès Occidental i els consorcis en què 
participa, corresponent al 2013
258-00011/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 32772 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 19.07.2016

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. 14/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i als consorcis en què participa, exercici 2013.

http://intranet.parlament.cat/document/publicacions/173420.pdf
http://intranet.parlament.cat/document/publicacions/173421.pdf
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Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 13 de juliol de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 22.07.2016 al 13.09.2016).
Finiment del termini: 14.09.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

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

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al tercer període de sessions
244-00008/11

ACORD

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 19 de juliol de 2016, d’acord amb 

el que estableix l’article 81.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus ha 
aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al tercer període de sessions 
(setembre - desembre 2016).

Setembre: 20, 21 i 22
Octubre: 5 i 6; 19 i 20
Novembre: 9 i 10; 30 i 1
Desembre: 20, 21 i 22
A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00002/11

RESOLUCIÓ

Resolució
Atès que finalment no m’absentaré de Catalunya els dies 22 i 23 de juliol de 2016, 

Resolc:
Deixar sense efecte la resolució de funcions com a presidenta del Parlament en el 

vicepresident primer, l’I. Sr. Lluís M. Corominas, els dies 22 i 23 de juliol de 2016, 
publicada en el BOPC núm. 189, del 20 de juliol de 2016 (tram. 246-00002/11).

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2016
Carme Forcadell i Lluís

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 13/XI, sobre les obres 
d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve 
Sesrovires
290-00004/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32696 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.07.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 13/XI, sobre les 
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obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer, de Sant Esteve Sesrovires (tram. 
290-00004/11), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 196 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, sobre els principis generals de gestió pública: «els recursos econòmics posats 
a disposició del sistema educatiu, de l’Administració educativa i dels centres sos-
tinguts amb fons públics es gestionen d’acord amb les principis generals d’equitat, 
eficàcia, eficiència i economia i d’acord amb els principis específics que estableix 
l’article 197.»

L’article 197.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que: «la 
gestió dels recursos econòmics del sistema educatiu es regeix pel principi de planifi-
cació econòmica, pel principi de suficiència i estabilitat pressupostària, pel principi 
de liquiditat i pel principi de control financer.»

El Departament d’Ensenyament té previst en la planificació de construccions 
escolars les obres d’ampliació de l’Institut Montserrat Colomer de Sant Esteve Ses-
rovires. El Departament programarà l’actuació quan la disponibilitat pressupostària 
ho permeti.

Barcelona, 6 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 14/XI, sobre les obres 
de construcció i reforma de diverses escoles de l’Hospitalet de 
Llobregat
290-00005/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32697 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.07.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 14/XI, sobre 
les obres de construcció i reforma de diverses escoles de l’Hospitalet de Llobregat 
(tram. 290-00005/11), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 196 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, sobre els principis generals de gestió pública: «els recursos econòmics posats 
a disposició del sistema educatiu, de l’Administració educativa i dels centres sos-
tinguts amb fons públics es gestionen d’acord amb les principis generals d’equitat, 
eficàcia, eficiència i economia i d’acord amb els principis específics que estableix 
l’article 197.»

L’article 197.1 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que: «la 
gestió dels recursos econòmics del sistema educatiu es regeix pel principi de planifi-
cació econòmica, pel principi de suficiència i estabilitat pressupostària, pel principi 
de liquiditat i pel principi de control financer.»

El Departament d’Ensenyament elabora la planificació de construccions escolars 
d’acord amb les necessitats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària, tenint 
en compte la qualitat del sistema educatiu i l’optimització dels recursos.

El Departament d’Ensenyamet té previst encarregar la redacció del projecte exe-
cutiu per la construcció de l’Escola Ernest Lluch quan l’Ajuntament de L’Hospitalet 
de Llobregat posi a disposició el solar on s’ha d’ubicar el centre.
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El Departament d’Ensenyament executarà les actuacions corresponents a la pri-
mera fase de l’adequació integral de l’Escola Frederic Mistral de L’hospitalet de 
Llobregat l’any 2016. Es substituiran les cobertes de l’edifici principal i del gimnàs.

Barcelona, 6 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 15/XI, sobre el garantiment 
de les beques de menjador
290-00006/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32698 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.07.2016

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 Resolució 15/XI, sobre el ga-
rantiment de les beques de menjador (tram. 290-00006/11), us informo del següent:

El curs escolar 2014-2015 es va implantar un nou model per a l’atorgament d’ajuts 
individuals de menjador escolar que es va dissenyar conjuntament entre el Departa-
ment d’Ensenyament, els Consells Comarcals, l’Associació Catalana de Municipis i 
Províncies i la Federació de Municipis de Catalunya, amb l’objectiu d’homogeneït-
zar les convocatòries que publicava cada Consell Comarcal i aplicar criteris de jus-
tícia social que permetin obtenir una major equitat en l’atorgament dels ajuts.

El nou model es basa en quatre criteris:
– Prioritzar el nivell de renda familiar.
– Garantir l’atorgament dels ajuts a totes les sol∙licituds que compleixen els llin-

dars establerts, un pels ajuts del 50% i l’altre pels ajuts del 100% del cost del servei 
de menjador escolar.

– Garantir l’atorgament d’ajuts individuals del 100% del cost del servei de men-
jador a tots aquells alumnes amb necessitats severes.

– Atenció a les necessitats sobrevingudes durant tot el curs escolar.
Aquests criteris que es van començar a aplicar a les convocatòries publicades 

pels Consells Comarcals per al curs 2014-2015 i s’han continuat aplicant a les con-
vocatòries per al curs 2015-2016.

El Departament d’Ensenyament dotarà la partida pressupostària corresponent 
amb el crèdit necessari per fer front a tota la despesa per ajuts individuals del servei 
de menjador escolar.

El Departament d’Ensenyament garanteix l’atorgament d’ajuts individuals del 
100% i del 50% del cost del servei menjador a tots el alumnes que compleixin els 
requisits establerts en les convocatòries, i també garanteix la provisions de fons 
complementaris a tots els Consells Comarcals i al Consorci d’Educació de Barcelo-
na perquè els permeti atorgar més ajuts i/o incrementar els imports, en aplicació de 
l’establert en les convocatòries publicades.

Per al curs 2016-2017, s’han modificat els criteris per tal de donar compliment a 
la Resolució 17/XI aprovada pel Parlament de Catalunya sobre la situació d’emer-
gència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional. S’ha eliminat el tram flexible i s’han elevat els llindars d’accés, 
de manera que més sol·licituds compliran els requisits establerts en les convocatòries 
per obtenir l’ajut. En conseqüència, el Departament d’Ensenyament hi destinarà més 
recursos econòmics.

Barcelona, 6 de juliol de 2015
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 16/XI, sobre l’acord marc 
relatiu als menjadors escolars del Maresme i el Vallès Oriental
290-00007/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32702 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.07.2016

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 Resolució 16/XI, sobre l’acord 
marc relatiu als menjadors escolars del Maresme i el Vallès Oriental (tram. 290-
00007/11), us informo del següent: 

El 29 de febrer de 2016 el Departament d’Ensenyament va aprovar la Resolució 
per la qual es renuncia a la contractació del servei de menjador en centres de titu-
laritat del Departament d’Ensenyament que imparteixen ensenyaments dels nivells 
obligatoris i/o segon cicle d’educació infantil al Maresme - Vallès Oriental.

Després que els recursos presentats per l’associació d’empreses ACELLEC da-
vant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic hagin endarrerit la tramita-
ció de l’Acord Marc, el Departament d’Ensenyament ha aprovat la Resolució del 29 
de febrer, anterior a la Resolució 16/XI aprovada pel Parlament de Catalunya

Actualment la tramitació de l’Acord Marc del servei de menjador escolar està 
aturada, i abans que no es reprengui, el Departament d’Ensenyament tornarà a reu-
nir-se amb els diferents agents implicats per tal que disposin de la informació pre-
cisa i veraç del procés, i puguin participar i corroborar que la nova tramitació de 
l’Acord Marc té en compte l’establert en la Moció 196/X aprovada pel Parlament de 
Catalunya.

Barcelona, 6 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 174/XI, sobre el soterrament 
de la línia d’alta tensió de la urbanització El Pinar, de Reus
290-00161/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 32668 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.07.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 174/XI, sobre el 
soterrament de la línia d’alta tensió de la urbanització El Pinar, de Reus (tram. 290-
00161/11), us informo del següent:

El passat mes de juny, el Govern de la Generalitat va convocar una reunió per 
tractar el tema del soterrament de la línia d’alta tensió de la urbanització El Pinar, 
de Reus.

La reunió va tenir lloc el dia 4 de juliol a la seu de la Direcció General d’Ener-
gia, Mines i Seguretat Industrial (DGEMSI). Hi van assistir el director general de la 
DGEMSI, el sotsdirector general d’Energia, el cap de Divisió de Gestió Energètica 
de l’ICAEN, tres representants d’ENDESA i el regidor de Promoció Econòmica i 
Ocupació de l’Ajuntament de Reus.
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Es va decidir que cada part del conveni revisarà i actualitzarà la situació del pro-
jecte i que es convocarà una nova reunió en un termini aproximat de sis mesos per 
seguir avançant en aquest tema.

Barcelona, 7 de juliol de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 5/XI, sobre el sistema educatiu
390-00005/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 32700 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.07.2016

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 5/XI, sobre el sistema educatiu 
(tram. 390-00005/11), us informo del següent:

Annex, us trameto la relació de construccions escolars que el Departament d’En-
senyament està executant, també us trameto la relació d’actuacions de reforma, ade-
quació i millora adjudicades i programades per l’any 2016.

El Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’Acord GOV/79/2016, de 14 
de juny, pel qual s’aprova el Protocol d’actuació, entre el Departament de Treball,el 
Departament d’Afers Socials i Famílies i el Departament d’Ensenyament, de pre-
venció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltracta-
ment infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.

Aquest protocol inclou novetats com l’ampliació de les situacions que són sus-
ceptibles d’aplicació d’aquest, incorpora elements preventius davant situacions de 
maltractament infantil i adolescent per treballar-les en l’àmbit escolar, i una revisió 
dels mecanismes de coordinació entre el Departaments del Govern de la Generalitat 
de Catalunya implicats.

D’acord amb l’establert a l’article 44 de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa-
ció, el Departament d’Ensenyament aprova la programació de l’oferta de llocs es-
colars tenint en compte l’oferta existent sufragada amb fons públics i les necessitats 
d’escolarització.

El Departament d’Ensenyament elabora l’oferta educativa amb la participació 
dels ens locals, que es canalitza a través de la Comissió Mixta a nivell general, i de 
les Taules Mixtes de planificació a nivell municipal.

La programació de llocs escolars es fa a mig termini (5 anys), tenint en compte 
el padró municipal i els diferents indicadors demogràfics, així com les projeccions 
de naixements pels propers anys, i desprès s’ajusta anualment.

L’oferta educativa ha de garantir la qualitat de l’educació i una adequada i equi-
librada escolarització de tots alumnes que propiciï la cohesió social.

El Departament d’Ensenyament per tal de garantir la continuïtat pedagògica en-
tre els ensenyaments d’educació primària i d’educació secundària acorda les ads-
crpcions entre els centres amb la participació dels Ajuntaments i de la comunitat 
educativa.

D’acord amb l’establert a l’article 57.2 de la llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, el Departament d’Ensenyament garanteix una coordinació entre etapes per 
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facilitar la continuïtat del procés educatiu i assegurar una transició adequada d’una 
etapa a l’altra.

El Departament d’Ensenyament ha programat l’oferta educativa pel curs 2016-
2017 amb una ràtio de 25 alumnes per grup, no obstant, d’acord amb els Ajunta-
ments i el centres afectats, en els centres amb una alta complexitat s’ha disminuït la 
ràtio a 22 alumnes. D’aquesta manera el Departament d’Ensenyament busca donar 
el màxim d’oportunitats a aquells alumnes en què l’entorn no els és tan favorable.

El Departament d’Ensenyament va crear el curs 2012-2013 un grup de treball per 
tal d’identificar i analitzar les mesures implementades en l’àmbit d’organització pe-
dagògica, en l’àmbit de l’organització i gestió de centre, i en l’àmbit de l’organització 
familiar i de l’entorn. Les principals conclusions que s’extreuen de l’estudi elaborat 
son les següents:

– L’absentisme de l’alumnat ha disminuït a nivell general.
– Una millora en la convivència escolar del centre, amb una disminució de con-

flictes dins d’aquest. Aquest ha esdevingut el guany més rellevant que ha comportat 
la implementació de la jornada contínua.

– La comunitat escolar, es a dir, famílies, alumnat i personal docent valoren molt 
positivament la implementació de la jornada contínua al cap d’un curs de la seva 
aplicació.

Pel que fa a l’oferta d’activitats en horari extraescolar, els centres han programat 
activitats diverses.

Els criteris que han de tenir en compte les Direccions dels Serveis Territorials 
d’Ensenyament o la Gerència del Consorci d’Educació de Barcelona en relació a les 
noves sol·licituds de jornada contínua en centres d’educació infantil i primària per al 
període 2016-2019 són els següents:

1.1. El grau de consens que la mesura té en la comunitat educativa de centre, es-
pecialment pel que fa a les famílies i a la l’administració local:

– Acord de les famílies i l’AMPA en un 80% com a mínim (establint un procés 
que garanteixi la participació en la consulta).

– Acord del 80% dels membres del Consell Escolar del centre educatiu.
– Acord de l’Alcalde o Alcaldesa, del plenari de l’Ajuntament o de districte: que 

en tinguin coneixement i manifestin el seu acord per tal de tenir-ho en compte en 
l’organització de les activitats extraescolars, el transport escolar, les beques menja-
dor...

2. La planificació escolar:
– Les necessitats del serveis de transport i menjador escolar, així com el possible 

impacte econòmic que pot suposar l’aplicació de la mesura.
– Les distàncies i la complexitat dels desplaçaments (escoles rurals, zones esco-

lars rurals o centres de nuclis allunyats). Si és possible que es pugui compartir el 
transport amb un institut.

– Que la mesura no interfereixi en les activitats que ja es feien (sortides, excursi-
ons, colònies, festes escolars...).

– Que es propiciï la cohesió social del centre i el compromís amb la millora dels 
resultats educatius (zones amb necessitats específiques per eradicar l’absentisme, 
donar més oportunitats als infants...).

3. L’adequació del marc horari lectiu a les prescripcions curriculars establertes:
– La durada de les sessions lectives del matí de l’alumnat dels ensenyaments 

d’educació infantil i primària no pot ser inferior a un total de 25 hores setmanals.
– Del professorat: durant l’horari escolar (migdia i tarda), hi haurà mestres a 

l’escola. L’horari del personal docent s’ha d’adequar pel correcte desenvolupament i 
aprofitament de les reunions de coordinació, reunions d’equips docents i d’altres reu-
nions per tal d’assegurar l’atenció a les famílies tant en horari de matí com de tarda.

– Assegurar l’obertura del centre a les tardes amb activitats adreçades a l’alum-
nat. Caldrà valorar, per part de la Direcció dels Serveis Territorials d’Ensenyamnet, 
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l’exempció del compliment d’aquest punt en relació al context geogràfic del centre i 
les circumstàncies de transport de l’alumnat.

4. Tenir en compte les situacions socials dels alumnes:
– Que no es desatenguin les situacions dels alumnes en cap cas.
– Que es vetlli per l’equitat (absentisme, menjador, extraescolars...).
– Que propiciï la cohesió social del centre i el compromís amb la millora dels 

resultats educatius (zones amb necessitats específiques per eradicar l’absentisme, 
donar més oportunitats als infants...).

– Que sigui una proposta d’interès social del centre pels alumnes i per les seves 
famílies.

La Moció 117/X aprovada pel Parlament de Catalunya estableix que la Generali-
tat de Catalunya pot promoure acords financers entre administracions per a contri-
buir al funcionament i la sostenibilitat i agilitar els pagaments pendents.

Atès la reducció dels ingressos finalistes per part del Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, el Departament d’Ensenyament ha arribat a una acord amb les 
Diputacions perquè financiïn part del cost de les places de llar d’infants.

El Departament d’Ensenyament té previst convocar un concurs oposició per a 
l’ingrés i accés a la funció pública docent durant l’any 2016, per tal que es realitzi 
tot el procediment durant el curs 2016-2017.

Amb aquesta convocatòria que s’està elaborant es donarà compliment a l’Acord 
de Govern de 21 de juliol de 2015 (DOGC núm. 6919 de 23.7.2015) que estableix 
l’oferta d’ocupació pública de l’any 2015 i en la qual s’inclouen places dels cossos 
de professors d’ensenyament secundari i de professors tècnics de formació profes-
sional.

Barcelona, 5 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

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

Control del compliment de la Moció 6/XI, sobre les noves mesures 
per a garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres 
espais formatius
390-00006/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 32701 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.07.2016

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 6/XI, sobre les noves mesures per a 
garantir la protecció dels menors en l’àmbit educatiu i altres espais formatius (tram. 
390-00006/11), us informo del següent:

El nou Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de 
les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu recull l’es-
tablert en la normativa vigent, i l’obligatorietat de compliment del seu contingut per 
part de qualsevol membre de la comunitat educativa, com per exemple la comuni-
cació dels casos detectats.

El Protocol forma part dels Documents per a l’organització i per a la gestió de 
centres, de manera té un rang de Resolució i els seus continguts són aprovats per la 
Secretària General del Departament d’Ensenyament.
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L’àmbit d’aplicació del Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i 
coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit edu-
catiu és per tots els centres educatius que formen part del sistema educatiu de Cata-
lunya (centres públics i centres privats concertats).

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, en col·laboració amb altres 
Departaments de la Generalitat, Universitats, Col·legis professionals i altres entitats 
dedicades als infants i als adolescents, elabora llistes d’indicadors i pautes d’ob-
servació per detectar possibles casos de maltractament o abús. Així mateix, elabo-
ren les recomanacions específiques per tal de facilitar i promoure la identificació 
d’aquests indicadors o factors, i la valorar la consegüent situació de l’infant o l’ado-
lescent. Aquestes llistes i recomanacions es poden actualitzar i modificar sempre 
que ho aconsellin els avenços que es puguin produir en el coneixement científic i 
professional. (art. 74 Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-
lescència)

El nou Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les 
situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu contempla que 
els centres comuniquin els casos d’abusos sexuals o maltractaments a la Inspecció 
d’Educació, i als Directors o Directores dels Serveis Territorials d’Ensenyament i a 
la Gerencia del Consorci d’Educació de Barcelona, i aquests informaran als Serveis 
Centrals del Departament d’Ensenyament. En els casos que hi hagi una situació de 
risc o de desemparament s’informarà a la Direcció General d’Atenció a la Infància 
i l’Adolescència. En tots els casos, mares, pares, tutors i tutores legals o guardadors 
i guardadores estaran informats.

El nou Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les 
situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu posa l’accent en 
l’atenció de tots els menors, especialment en els més vulnerables.

En la normativa i en les orientacions elaborades pel Departament d’Ensenyament 
sobre tutoria, orientació, convivència, seguretat i protecció dels infants es fa esment 
d’una manera especial de tots aquells aspectes que inclouen l’atenció als alumnes 
amb necessitats educatives especials per la seva especial vulnerabilitat.

També s’ofereix orientacions i recursos per a la prevenció d’abusos sexuals i mal-
tractament, i la possibilitat de la reparació dels danys a través de la mediació o altres 
pràctiques restauratives quan el centre, en el marc de la seva autonomia, ho cregui 
convenient en cada cas.

Estableix un marc comú d’actuació que els centres educatius poden contextualit-
zar d’acord amb les seves necessitats i recursos.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat l’Acord GOV 65/2016, de 17 
de maig, que estableix la creació d’una Comissió que serà l’encarregada d’impulsar i 
coordinar l’actuació del Govern de la Generalitat en matèria de protecció d’infants i 
adolescents davant els maltractaments. Aquesta Comissió, adscrita al Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, permetrà coordinar i desenvolupar les actua-
cions transversals necessàries per protegir els menors de qualsevol maltractament.

La Generalitat de Catalunya a través dels Departaments que tenen competències 
en infància i adolescència ha de desplegar l’establert a l’article 94 de la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.

El Departament d’Ensenyament posa a l’abast del personal docent formacions te-
lemàtiques que ofereixen orientacions i activitats per promoure el coneixement dels 
Drets dels Infants («Una escola amb drets» en col·laboració amb Unicef), formacions 
relacionades amb la convivència en l’àmbit escolar en les que es treballen els proto-
cols per a la millora de la convivència, i està prevista una formació d’àmbit territo-
rial durant el segon trimestre del curs escolar 2016-2017 per fer difusió i incidir en 
els continguts del protocols vigents.

L’àmbit d’aplicació del nou Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació 
i coordinació de les situacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit edu-
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catiu són els centres educatius que formen part del sistema educatiu de Catalunya 
(centres públics i centres privats concertats). Pel que fa els centres educatius de titu-
laritat privada, el suport jurídic al treballador davant l’ocupador i l’acompanyament 
institucional per dur a terme la seva tasca de protegir l’interès superior dels infants, 
estarà regit per la normativa vigent.

El Departament d’Ensenyament ofereix als centres educatius orientacions i re-
cursos sobre educació socioemocional mitjançant l’aplicació informàtica per a l’ela-
boració del Projecte de Convivència de centre. També ofereix un recull d’activitats 
didàctiques pels ensenyaments d’educació infantil i primària i altres pels ensenya-
ments d’educació secundària on es treballa el reconeixement de situacions abusives i 
la manipulació emocional que fa l’abusador, i les respostes que poden donar els me-
nors i a quines persones, entitats i organitzacions poden adreçar-se per a rebre ajuda.

Les famílies disposaran d’orientacions per la prevenció i la detecció d’abusos i 
maltractaments i per poder treballar conjuntament amb el centre educatiu. D’altra 
banda, cada centre educatiu, en el marc de les seves competències i d’acord amb la 
seva autonomia, elaborarà una programació de xerrades adreçades a pares i mares 
per tal de sensibilitzar sobre els abusos i els maltractaments i per ajudar a detec-
tar-los.

El Govern de la Generalitat de Catalunya impulsarà la creació d’un centre espe-
cialitzat dedicat a la recerca sobre aquests abusos i es procedirà a la realització d’un 
estudi de prevalença de la victimització infantil i adolescent de Catalunya.

L’Observatori dels Drets de la Infància és un òrgan col·legiat, assessor i consultiu 
de la Generalitat de Catalunya en matèria dels drets de la infància a Catalunya en 
què participen entitats públiques, privades i experts en l’àmbit de la infància i l’ado-
lescència i està adscrit al Departament de Treball, Benestar Social i Família mitjan-
çant la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

Barcelona, 5 de juliol de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Moció 9/XI, sobre la memòria històrica 
i sobre la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l’espai 
públic
390-00009/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 33189 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 19.07.2016

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 9/XI, sobre la memòria històrica i 
sobre la presència de simbologia i nomenclatura feixistes a l’espai públic (tram. 390-
00009/11), us informo del següent:

3. El Parlament de Catalunya insta els poders públics a aplicar l’article 54 de 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que fa referència a la memòria històrica, i a 
portar a terme les polítiques públiques necessàries per a fer-lo complir.

Les polítiques de memòria són objecte de reformulació i rellançament des del 
Govern, que treballa per difondre la cultura de la pau i la defensa dels drets humans 
i per impulsar, davant els conflictes bèl·lics passats i presents, la recerca de la veritat, 
la justícia, la reparació i les garanties de no repetició. N’és exemple remarcable la 
commemoració del 80è aniversari de l’esclat de la Guerra Civil, que marcarà un any 
d’actes diversos per difondre els valors esmentats i enfortir les relacions del Govern 
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amb les entitats memorialistes, per tal de transformar la memòria democràtica en 
un projecte de país. Aquest projecte el coordina la Direcció General de Relacions 
Institucionals i amb el Parlament, mitjançant la Subdirecció General de Memòria, 
Pau i Drets Humans (SGMPDH) i amb el suport del Memorial Democràtic (MD).

4. El Parlament de Catalunya insta els poders públics a aplicar la Llei de l’Estat 
52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien drets i s’estableixen 
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil i la 
Dictadura, coneguda com a Llei de la memòria històrica, especialment l’article 15.1, 
i a portar a terme les polítiques públiques necessàries per a fer-la complir.

La SGMPDH, entre d’altres mesures, elabora a proposta de la Comissió per la 
Dignitat un Decret per regular el procediment de retirada de símbols de l’antic Ins-
tituto Nacional de la Vivienda i l’antiga Obra Sindical del Hogar que resten exposats 
en edificis de Catalunya. Aquesta disposició s’elabora sens perjudici de les compe-
tències de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

A més, la SGMPDH estudia la manera en què el Govern pugui evitar jurídica-
ment la repetició de casos d’incompliment de l’article 15.1 de la Llei 52/2007, del 26 
de desembre, de «memòria històrica».

5. El Parlament de Catalunya, amb relació al Memorial Democràtic, i amb sub-
jecció a les prioritats en polítiques públiques que s’estableixin per mitjà de l’aprova-
ció dels pressupostos per al 2016, insta el Govern a:

a) Aplicar la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, i a impul-
sar les polítiques públiques de memòria necessàries per a fer-la complir.

b) Revisar el Decret 45/2016, del 19 de gener, d’estructuració del Departament 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència, d’acord amb el nou con-
text polític, per tal de millorar la dinàmica de treball, reduir duplicitats entre insti-
tucions públiques de memòria històrica i optimitzar els recursos.

Les unitats competents en memòria democràtica en la Generalitat de Catalunya 
són, principalment, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parla-
ment, mitjançant la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans (SGM-
PDH), i el Memorial Democràtic (MD). Entre elles no hi ha cap problema de dupli-
citat, atesos els mecanismes de coordinació pràctica existents i els quals es revisen 
anualment per redefinir les polítiques de memòria conjuntament, millorar-ne la di-
nàmica i optimitzar els recursos que calen per desplegar-les.

Més enllà d’aquesta actualització, no es preveu cap revisió del recent Decret 
45/2016, de 19 de gener, d’estructuració del Departament d’Afers i Relacions Institu-
cionals i Exteriors i Transparència (Departament d’Afers i Relacions Institucionals 
i Exteriors i Transparència).

c) Reforçar el Memorial Democràtic per tal que les polítiques públiques de me-
mòria es duguin a terme basant-se en criteris científics i tècnics, i replantejar els as-
pectes necessaris per a la potenciació d’aquesta institució.

Actualment, el Memorial Democràtic examina el seu funcionament i els pro-
jectes que ha desenvolupat els darrers anys per redefinir els pilars d’actuació de la 
institució, millorar-ne l’eficiència tècnica i garantir que el treball segueix responent 
a criteris científics.

En aquest sentit, la institució elabora un Pla Director en el marc de les funcions 
que li atorga la Llei 13/2007 del Memorial Democràtic, que ha de culminar en l’ade-
quació dels seus objectius plurianuals i del seu organigrama.

d) Aprofundir en la internacionalització del Memorial Democràtic per mitjà de la 
participació d’aquesta institució en xarxes internacionals de memòria i l’establiment 
de vincles de col·laboració amb altres institucions memorialistes.

El Memorial Democràtic continua participant en xarxes internacionals de me-
mòria i patrimoni com l’ICMEMO (ICOM), que és el Comitè Internacional de Mu-
seus en memòria de les víctimes dels crims públics, i la International Coalition of 
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Sites of Conscience. El Memorial acollirà l’octubre de 2016 la propera reunió anual 
europea d’aquesta entitat.

Enguany, el Memorial ha presentat una candidatura per al finançament de dos 
projectes de recerca i educació europeus a través de la Comissió Europea: un de 
recerca a la Volkswagen Stiftung amb la Freie Universitat Belin i un altre a la Uni-
versität Freiburg.

També s’han realitzat reunions exploratòries amb universitats canadenques per 
participar en la creació d’un museu virtual de la Guerra Civil, i estan previstes acti-
vitats de suport i col·laboració amb entitats memorialistes de tres països d’Amèrica 
Llatina en el darrer trimestre de 2016, en coordinació amb l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament.

Per al 2017 estan previstes activitats habituals amb institucions memorialistes 
internacionals, com ara la trobada d’Elnes a la Maternitat d’Elna i la visita al Me-
morial de Mauthausen, amb l’objectiu de retre homenatge i fer pedagogia entre els 
escolars que participen en l’acte.

e) Impulsar la recerca pública acadèmica en matèria de memòria històrica, i 
també una programació cultural que la doni a conèixer, i aprofundir en els vincles 
de connexió i treball conjunt amb el Departament d’Ensenyament per tal que les 
activitats i publicacions del Memorial Democràtic tinguin ressò en l’àmbit docent.

Pel que fa a la col·laboració acadèmica, per al desembre de 2016, el Memorial 
Democràtic, el Centre d’Història Contemporània de Catalunya i la Societat Catalana 
d’Estudis Històrics coorganitzen el Simposi «A 80 anys del cop d’Estat de Franco. 
La Generalitat de Catalunya i la Guerra Civil (1936-1939)». El Memorial també pre-
veu dues exposicions de difusió de recerca acadèmica durant el 2017: una sobre el 
paper geoestratègic de Catalunya i l’altra sobre la premsa infantil durant la Guerra 
Civil.

Quant a l’àmbit docent, el Memorial col·labora amb el Departament d’Ensenya-
ment. Aquesta col·laboració ha permès dur a terme un projecte pilot de treball a 
l’aula sobre la memòria democràtica, mitjançant l’ús de les noves tecnologies. El 
projecte es difondrà a partir del curs vinent a través dels Centres de Recursos Peda-
gògics de tot Catalunya.

D’altra banda, fins a finals de 2016, hi ha programada la formació de professo-
rat i investigadors a la Casa de la Conferència de Wannsee (Berlin), en col·laboració 
amb aquesta entitat i amb el Departament d’Ensenyament.

f) Impulsar la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya, amb una 
dotació pressupostària que permeti col·locar noves senyalitzacions i restituir les 
malmeses.

Un eix central dels nous treballs de coordinació entre la SGMPDH i el MD rau a 
actualitzar, mantenir i millorar la Xarxa d’espais de memòria democràtica. Però és 
una tasca complexa que vol temps, ja que implica que l’Administració ha d’avançar 
en els punts següents:

1. Disposar d’una dotació pressupostària suficient per –via subvencions a ens pú-
blics– finançar el manteniment i l’ampliació de la senyalització de diversos indrets 
del territori.

2. Articular –amb les modificacions escaients– les normes que incideixen sobre 
els espais de memòria (Llei 10/2009, de 30 de juny, «de fosses», i Ordre IRP/91/2010, 
de 18 de febrer, que crea la Xarxa d’Espais de Memòria Democràtica de Catalunya)

3. Desenvolupar paral·lelament la fusió dels mapes de fosses i repressió i d’espais.
4. Revisar els mecanismes de coordinació existents entre la SGMPDH i el MD 

per garantir que –d’acord amb l’article 16.d) del Decret 45/2016, de 19 de gener, i el 
3.1.b de la Llei 13/2007, de 31 d’octubre– la SGMPDH impulsa i coordina l’establi-
ment de criteris de localització, senyalització i conservació in situ de llocs emblemà-
tics de la Guerra Civil, la repressió franquista, l’antifranquisme i la transició, mentre 
que el MD en fa la difusió.
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5. A més, mitjançat l’Acord de Govern del passat 14 de juny s’autoritza al Con-
sorci memorial dels Espais de la Batalla de l’Ebre (COMEBE) a destinar 252.598,88 
€, procedents del romanent de tresoreria de 2014, al Poble Vell de Corbera d’Ebre, 
per tasques de condicionament i rehabilitació.

En els mesos vinents el Govern avançarà en aquestes tasques, necessàries per 
dotar d’impuls la Xarxa d’espais de memòria democràtica.

g) Reforçar les relacions de col·laboració del Memorial Democràtic amb el Mu-
seu Memorial de l’Exili (MUME) i amb el Consorci Memorial dels Espais de la Ba-
talla de l’Ebre (COMEBE).

Aquest punt és prioritari en l’agenda de treball de la Direcció General de Rela-
cions Institucionals i amb el Parlament. La directora general exerceix, amb altres 
persones, responsabilitats de comandament en el MD, el COMEBE i el MUME:

– Mitjançant l’Acord de Govern d’1 de març de 2016, fou designada com a mem-
bre del Govern de la Generalitat de Catalunya en la junta de Govern del Memorial 
Democràtic.

– D’acord amb l’article 7 dels Estatuts del COMEBE, n’és vicepresidenta prime-
ra, i, en virtut de la Resolució de delegació de 7 de març de 2016, exerceix les fun-
cions de la presidència d’aquest Consorci.

– D’acord amb l’article 8.2 del MUME, el Departament ultima la proposta 
d’Acord de Govern que nomenarà la directora general, el director del MD i un tercer 
representant del Govern como a membres del Consell d’Administració del MUME.

– Cal afegir que un treballador de la Direcció General de Relacions Institucio-
nals i amb el Parlament ha assumit recentment l’assessorament jurídic de les tres 
institucions.

La directora general i la subdirectora general de Memòria, Pau i Drets Humans 
duen a terme una tasca intensa de reunions de coordinació amb el MUME, el CO-
MEBE i el MD, que es concreta en la renovació dels òrgans de govern d’aquests ens 
i en la cooperació amb ells en projectes com el 80è aniversari de l’esclat de la Guer-
ra Civil. Es pretén que els ens esmentats treballin des d’una perspectiva integrada i 
global, sense descoordinacions.

h) Establir polítiques de col·laboració del Memorial Democràtic amb el Centre 
d’Interpretació Lluís Companys, del Tarròs, amb l’Espai Macià, de les Borges Blan-
ques, i en general amb tots els centres i equipaments dedicats a la memòria demo-
cràtica del país, principalment en el si de la Xarxa d’Espais de Memòria Democrà-
tica de Catalunya.

La implementació d’aquesta mesura resta condicionada a la redefinició de la 
Xarxa d’espais, actualment en curs. Un cop enllestida aquesta redefinició es podran 
iniciar els contactes amb els centres esmentats.

6. El Parlament de Catalunya, amb relació als represaliats polítics i socials, ins-
ta el Govern a:

a) Demanar a la Fiscalia General de l’Estat que, per mitjà de la intervenció del 
fiscal superior de Catalunya, amb caràcter immediat i prioritari, investigui d’ofici 
els delictes de lesa humanitat i els altres delictes relacionats amb la repressió, la 
violència o la persecució exercida contra la dissidència política i social durant la 
Guerra Civil i la dictadura franquista, a fi de dilucidar les responsabilitats penals 
en què haguessin pogut incórrer les persones que en puguin resultar responsables.

Per poder endegar aquesta mesura, es preveu tramitar un Acord de govern que 
estableixi de manera clara i concreta les pretensions del Govern de la Generalitat en 
aquesta matèria.

b) Demanar l’anul·lació dels processos il·legals duts a terme pel franquisme que 
van conduir a la tortura, l’assassinat o l’exili de ciutadans catalans.

Com en el cas anterior, es preveu tramitar un Acord de govern que estableixi 
de manera clara i concreta les pretensions del Govern de la Generalitat en la ma-
tèria. En aquest cas, pot servir com a referència l’Acord de Govern de 15 d’octubre 
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de 2009, pel qual s’insta el Fiscal General de l’Estat, mitjançant l’adequada inter-
venció de la fiscal superior de Catalunya, a interposar davant del Tribunal Suprem 
un recurs de revisió per obtenir la declaració de nul·litat de la sentència dictada pel 
Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona en data 13 de desembre de 
1939, i de la sentència dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals realitzat a 
Barcelona en data 14 d’octubre de 1940, que condemnà a pena de mort el president 
Lluís Companys.

A més, cal afegir que aquesta mesura està en la línia de dues iniciatives de la 
Cambra actualment en tràmit (Proposició de Llei de reparació jurídica de les vícti-
mes del franquisme (202-00029/11) i Proposta de presentar a la Mesa del Congrés 
dels Diputats una Proposició de Llei de modificació de la Llei 52/2007, de 26 de 
desembre, a fi de declarar la nul·litat de les sentències dictades per causes polítiques 
del règim franquista, i la responsabilitat del règim franquista en la deportació dels 
republicans espanyols als camps nazis (270-00004/11)), l’objectiu de les quals com-
parteix plenament el Govern.

c) Impulsar, des del departament competent en matèria de memòria democràtica, 
el projecte «L’ADN de la Memòria», per a la identificació genètica de persones des-
aparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.

D’ençà de l’aprovació de la Moció 9/XI, la Direcció General de Relacions Insti-
tucionals i amb el Parlament, mitjançant la Subdirecció General de Memòria, Pau i 
Drets Humans, ha impulsat diverses iniciatives per avançar en aquest objectiu.

El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
impulsa un projecte d’identificació genètica de restes de persones desaparegudes 
durant la Guerra Civil i el franquisme que té l’objecte següent:

Identificar restes òssies de desapareguts de la Guerra Civil i el franquisme, mit-
jançant el contrast dels seus perfils genètics amb els perfils genètics de les persones 
inscrites com a sol·licitants de dades en el Cens de persones desaparegudes de la 
Generalitat, a la cerca de coincidències de parentiu familiar.

Amb aquest objecte, la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el 
Parlament impulsa una col·laboració institucional entre el Departament, com a com-
petent en memòria democràtica, i el Departament de Salut i el de Justícia, per avan-
çar amb celeritat en la identificació genètica de restes de persones desaparegudes. 
Es pretén optimitzar al màxim l’ús coordinat de recursos públics.

Així, el 10 de maig de 2016 es va celebrar una primera reunió a les dependènci-
es del Servei Català de la Salut. Hi van participar representants del Departament de 
Salut, doctors de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i les persones responsables 
de la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el Parlament i de la Subdi-
recció General de Memòria, Pau i Drets Humans.

A més, d’acord amb el criteri dels membres del Comitè Tècnic per a la Recupe-
ració i la Identificació de Persones Desaparegudes durant la Guerra Civil i la Dic-
tadura Franquista (article 12/2009, de 30 de juny), reunit el 17 de maig de 2016, la 
directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament i la subdirectora 
general de Memòria, Pau i Drets Humans s’han reunit amb el director dels Mossos 
d’Esquadra, per tal que aquest cos, que disposa d’amplis sistemes de bases de dades 
personals, pugui col·laborar en el projecte.

Consegüentment, el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència i el Departament de Salut i el de Justícia estan treballant en un acord 
de col·laboració, obert a la cooperació dels Mossos d’Esquadra i altres institucions 
públiques (Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya, universi-
tats, centres de recerca biogenètica) i privades (empreses especialitzades en antropo-
logia forense, arqueologia), per tal d’iniciar, durant el darrer quadrimestre de 2016, 
l’encreuament d’informació genètica entre restes òssies de persones desaparegudes i 
mostres biològiques de vius, a partir de dades del Cens de Persones Desaparegudes 
de la Generalitat.
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En aquest procés, les responsables de la Direcció General de Relacions Insti-
tucionals i amb el Parlament i de la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets 
Humans han tingut en compte les reivindicacions de les entitats memorialistes que 
demanen que l’Administració avanci en la identificació genètica de restes de perso-
nes desaparegudes.

d) Actualitzar i millorar la gestió del Mapa de Fosses de la Guerra Civil i la Re-
pressió a Catalunya i del Cens de Desapareguts durant la Guerra Civil i la Dictadu-
ra Franquista i crear el Mapa de Llocs de Repressió a Catalunya.

S’han dut a terme diverses sessions de treball amb l’Institut Cartogràfic i Geolò-
gic de Catalunya (ICGC), amb dos objectius:

1. Oficialitzar el Mapa de Fosses de Catalunya.
2. Emprar cartografia oficial en el web d’accés públic. Aquestes mesures han de 

facilitar l’ús del Mapa als ciutadans.
Paral·lelament, es treballa en el canvi de la interfície del Mapa per poder-lo inte-

grar en el web corporatiu de la Generalitat i millorar-ne l’extracció de dades. Aques-
tes tasques, a més, són el fonament per crear el Mapa de Llocs de Repressió.

Tot i el volum de feina que representa el canvi tecnològic i la conversió de da-
des, la nova versió del Mapa de Fosses i Repressió de Catalunya estarà disponible 
a la tardor.

S’ha formalitzat un encàrrec per a l’estudi històric de les fosses de les Terres de 
l’Ebre. La informació resultant estarà disponible a finals de 2016 i s’introduirà en el 
web del Mapa de fosses.

El Cens de Persones Desaparegudes de la Generalitat comptabilitza 4.786 casos 
inscrits, dels quals n’hi ha 3.281 (68,5%) en què ja s’ha completat la cerca de dades 
i s’ha comunicat el resultat als familiars. S’ha pogut determinar el lloc d’inhumació 
en 537 casos.

e) Presentar un projecte de llei de modificació de la Llei 10/2009, del 30 de 
juny, sobre la localització i la identificació de les persones desaparegudes durant la 
Guerra Civil i la dictadura franquista i la dignificació de les fosses comunes, amb 
l’objectiu principal de prioritzar i facilitar l’obertura de les fosses i l’exhumació i la 
identificació de les restes humanes.

El Departament ha iniciat converses amb diverses forces socials i polítiques per 
conèixer les seves perspectives quant a la implementació de les polítiques de me-
mòria històrica. Aquest diàleg obert és imprescindible per establir l’orientació de la 
futura modificació de la normativa vigent.

En aquest procediment legislatiu, a més de l’eventual modificació de la Llei 
10/2009, de 30 de juny, caldria valorar la modificació parcial de l’articulat de la Llei 
13/2007, de 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, per afavorir l’articulació entre 
ambdues lleis.

7. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar suport a les entitats me-
morialistes existents, als centres d’estudis locals i comarcals que treballen per la re-
cuperació i la difusió de la memòria històrica i a les altres iniciatives dutes a terme 
en aquest camp.

La directora general de Relacions Institucionals i amb el Parlament la subdirec-
tora de Memòria, Pau i Drets Humans, conscients del pes d’aquestes entitats en la 
recuperació de la memòria històrica del país, s’han reunit amb els seus representants 
per cercar vies de col·laboració i suport recíproc.

Es tracta d’un punt prioritari per al Govern que ha propiciat, com a reconeixe-
ment de la tasca d’aquestes entitats, que s’editi una col·lecció de publicacions sobre 
la seva història. Durant el segon semestre de 2016 se’n publicaran, com a primers 
números, la història de l’Associació Pro Memòria als Immolats per la Llibertat de 
Catalunya i la de l’Agrupació de Supervivents de la Lleva del Biberó.

Igualment, per donar suport a la tasca d’entitats d’aquesta mena, l’assessoria ju-
rídica del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
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ultima la revisió d’una Ordre de convocatòria de subvencions per a projectes de re-
cuperació i foment de la memòria democràtica, i promoció de la pau i els drets hu-
mans. L’anterior convocatòria similar es va obrir el 10 de juny del 2014, mitjançant 
l’Ordre GRI 179/2014, i ja està resolta.

Els mesos vinents es definiran més mesures de suport, reconeixement i col·labo-
ració amb entitats memorialistes i centres d’estudis locals i comarcals.

8. El Parlament de Catalunya, amb relació a la presència de simbologia i no-
menclatura feixistes a l’espai públic:

a) Insta el Govern a acabar el cens de simbologia franquista iniciat pel Memorial 
Democràtic amb la col·laboració del departament competent en matèria d’habitatge 
i de diferents universitats catalanes.

b) Insta el Govern a impulsar des del Memorial Democràtic, amb la col·labora-
ció d’institucions municipals o supramunicipals i de diferents universitats catalanes, 
l’elaboració dels cens de carrers amb noms que incloguin referències a la Guerra 
Civil o a la dictadura franquista.

c) Sol·licita a tots els ajuntaments de Catalunya que substitueixin immediatament 
els noms del nomenclàtor municipal relacionats amb personatges o fets lligats al 
cop d’estat del 1936, el feixisme o la dictadura franquista, basant-se en l’inventari 
elaborat pel Memorial Democràtic, amb un procés participatiu posterior per tal de 
decidir la nova nomenclatura.

d) Sol·licita a tots els ajuntaments de Catalunya que retirin immediatament el tí-
tol de fill adoptiu o altres condecoracions a tots els personatges relacionats amb el 
cop d’estat del 1936, la Guerra Civil o la dictadura franquista.

e) Insta el Govern i tots els ajuntaments de Catalunya a retirar immediatament 
tots els monuments i símbols de caire feixista, autoritari i antidemocràtic encara 
existents a Catalunya, basant-se en l’inventari elaborat pel Memorial Democràtic i 
seguint els protocols d’actuació marcats per aquesta institució.

f) Insta l’Ajuntament de Tortosa a retirar immediatament el monument comme-
moratiu de la batalla de l’Ebre ubicat a la pilastra de l’antic pont de la Cinta de 
Tortosa, sense cap mena de consulta o dilació, per a la posterior museïtzació del 
monument en un espai de memòria, tal com indica el protocol elaborat pel Memo-
rial Democràtic.

El Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya va comissionar entre 
els anys 2008-2009 l’elaboració d’un cens de simbologia franquista. Posteriorment, 
un equip interuniversitari de recerca, coordinat per la historiadora Pilar Mateo, i 
l’empresa Adigsa (Departament de Medi Ambient i Habitatge), va iniciar la recerca 
i catalogació dels símbols franquistes de 185 municipis seleccionats segons criteris 
geogràfics, demogràfics i d’interès històric. En finalitzar aquest treball de camp, du-
rant la primavera de l’any 2010, es van comptabilitzar fins a 3.647 símbols emmar-
cats en 12 tipologies diferents. El resultat d’aquesta investigació es va publicar en 
una base de dades l’any 2010. http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca/simbologia. 
Els resultats de la recerca també van ser recollits en una exposició i un catàleg amb 
el títol de Els símbols de Franco.

L’any 2011, el pressupost del Memorial Democràtic es va reduir prop del 40%. 
La manca de recursos econòmics i humans provocada per la reducció pressupos-
tària esmentada va suposar que molts dels projectes que coordinava la institució 
quedessin aturats, entre ells el d’actualitzar la web i la base de dades de simbologia 
franquista.

En aquests darrers anys, des del Memorial Democràtic s’han anat recollint di-
verses aportacions realitzades per la ciutadania que informaven de nous espais amb 
possibles símbols franquistes. Aquestes informacions han estat recollides però no 
s’han pogut incorporar a la base de dades de simbologia franquista.

La intenció del Memorial Democràtic és posar al dia la base de dades de simbo-
logia franquista. Aquesta nova actualització ha de tenir com a principals objectius:

http://memorialdemocratic.gencat.cat/ca/simbologia
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1. Actualitzar el cens de simbologia franquista amb tots aquells indrets que no 
apareixen al web.

2. Recollir i elaborar un cens de carrers amb noms que incloguin referències a 
la Guerra Civil o a la dictadura franquista. En aquest cas caldria crear prèviament 
una comissió d’experts que ens ajudessin a establir els criteris que han de prevaldre 
a l’hora de decidir si un nomenclàtor relacionat amb un personatge formar part o no 
d’aquest cens.

3. Actualitzar el cens de simbologia franquista a partir d’apuntar totes aque-
lles actuacions realitzades pels municipis catalans relacionades amb la retirada o 
reinterpretació de diversos espais. En aquest darrer sentit, caldria estudiar a escala 
tècnica si s’efectua una retirada definitiva del cens o bé es realitza una anotació on 
s’informi que en aquesta localitat i en aquell espai hi havia un o varis símbols fran-
quistes.

El Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya ja va manifestar en el 
seu moment el seu posicionament en relació amb el monument dedicat a la batalla 
de l’Ebre de Tortosa: «El Memorial ja des d’un inici el qualifica de monument a la 
dictadura», i segons la legislació vigent, «s’ha de retirar i és competència de l’Ajun-
tament fer-ho». Respecte a la possibilitat de fer un procés participatiu per decidir-ho, 
el director del Memorial va apuntar que «la llei és prou clara i dóna els instruments 
necessaris com per no carregar la responsabilitat als ciutadans».

Finalment, tornar a evidenciar que per poder acomplir amb tots aquests objectius 
el Memorial Democràtic necessita nous recursos, atès que amb el actuals aquesta 
tasca és a dia d’avui complicada de dur a terme.

g) Amb relació als centres educatius públics que duen noms de persones relacio-
nades amb el cop d’estat del 1936 o la dictadura franquista, sol·licita al Departa-
ment d’Ensenyament i als ajuntaments competents que, amb la participació del con-
sell escolar i la direcció dels centres afectats, en canviïn el nom.

El Departament d’Ensenyament ha localitzat un únic centre amb la denominació 
susceptible de ser canviada les dades del qual són:

43005479-Escola 1 d’Abril - ZER Ebre
Carrer Major, s/n
43370 La Palma d’Ebre
En aquest sentit el Departament d’Ensenyament notificarà l’escola sobre el pro-

cediment per al canvi de denominació específica que cal seguir quan es tracta d’un 
centre docent públic, que tot seguit es detalla:

1. Col·legis d’educació infantil i primària
L’article 6 del Decret 198/1996, sobre la denominació específica dels col·legis 

d’educació infantil i primària, especifica que «els col·legis dependents del Departa-
ment d’Ensenyament tenen la denominació específica que estableix l’esmentat De-
partament escoltats els municipis respectius. La denominació específica pot ésser 
modificada a proposta del consell escolar del centre, que s’hi ha de mostrar favora-
ble per una majoria de dos terços dels membres que els constitueixen. La proposta 
de modificació s’acompanya d’un informe del consell escolar en el qual es justifica 
la conveniència del canvi de denominació específica i s’hi exposen els mèrits que 
concorren en la denominació proposada i de l’informe favorable de l’Ajuntament on 
s’emplaça el col·legi».

2. Instituts d’educació secundària
L’article 5 del Decret 199/1996, sobre la denominació específica dels instituts 

d’educació secundària, estableix que «Els instituts d’educació secundària depen-
dents del Departament d’Ensenyament tenen la denominació específica que esta-
bleix l’esmentat Departament, escoltats els municipis respectius. La denominació 
específica pot ésser modificada a proposta del Consell escolar del centre, que s’hi ha 
de mostrar favorable per una majoria de dos terços dels membres que el constituei-
xen. La proposta de modificació s’acompanya d’un informe del consell escolar en el 
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qual es justifica la conveniència del canvi de denominació específica i s’hi exposen 
els mèrits que concorren en la denominació proposada i de l’informe favorable de 
l’Ajuntament on s’emplaça l’institut.»

Barcelona, 11 de juliol de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Moció 45/XI, sobre les condicions 
laborals dels docents
390-00045/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016

Control del compliment de la Moció 46/XI, sobre les polítiques per a 
la gent gran
390-00046/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016

Control del compliment de la Moció 47/XI, sobre el món local
390-00047/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016

Control del compliment de la Moció 48/XI, sobre les mesures i 
polítiques a emprendre davant la situació d’emergència social
390-00048/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016



BOPC 191
21 de juliol de 2016

4.53.05. Sol·licituds de compareixença 56

Control del compliment de la Moció 49/XI, sobre el projecte VISC+
390-00049/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Grup de Treball 
d’Altes Capacitats del Col·legi Oficial de Psicologia i del Col·legi de 
Pedagogs de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament perquè 
expliqui el tractament que el Departament d’Ensenyament dóna als 
infants amb altes capacitats
356-00200/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, 19.07.2016.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Centre d’Estudis d’Opinió corresponent al 2014
334-00034/11

PRESENTACIÓ: JORDI ARGELAGUET, DIRECTOR DEL CENTRE D’ESTUDIS 

D’OPINIÓ

Reg. 33297 / Coneixement i tramesa a la : Mesa del Parlament, 19.07.2016

A la presidenta del Parlament
Molt honorable senyora,
En compliment del que preveu l’article 21.1 de la Llei 6/2007, del 17 de juliol, del 

Centre d’Estudis d’Opinió, us trameto adjunta amb un suport de memòria externa 
USB, la Memòria del Centre corresponent a l’any 2015.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 5 de juliol de 2016
Jordi Argelaguet, director

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