
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 14/2016, sobre el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i els consorcis en què participa, corresponent al 2013
258-00011/11
Coneixement de l’Informe 13

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i 
els contractes
200-00002/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 14

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya
200-00010/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 14

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11
Text presentat 14
Tramitació pel procediment d’urgència 25

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la Generalitat de Catalunya
202-00039/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 25

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
202-00041/11
Presentació: GP SOC 25

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el compliment del Conveni col·lectiu de l’Hospital Uni-
versitari Sant Joan, de Reus
250-00496/11
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre les proves complementàries sol·licitades per l’Institut 
Català d’Avaluacions Mèdiques per a malalts de síndromes de sensibilització central
250-00503/11
Esmenes presentades 27

Proposta de resolució sobre la retirada d’amiant de les instal·lacions escolars
250-00517/11
Esmenes presentades 28
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Proposta de resolució sobre el millorament del diagnòstic precoç del càncer
250-00521/11
Esmenes presentades 28

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
Esmenes presentades 29

Proposta de resolució sobre el decret de plantilles docents i la provisió de places
250-00524/11
Esmenes presentades 29

Proposta de resolució sobre la introducció de la tècnica de substitució valvular aòr-
tica per via percutània en la cartera de serveis del Servei Català de la Salut
250-00528/11
Esmenes presentades 30

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials pels comptes oficials del 
Govern
250-00561/11
Presentació: GP C’s 30

Proposta de resolució sobre el tractament integral dels pacients amb implant coclear
250-00562/11
Presentació: GP C’s 31

Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis sanitaris
250-00563/11
Presentació: GP PPC 32

Proposta de resolució sobre les residències geriàtriques emplaçades en territoris 
inundables
250-00564/11
Presentació: GP C’s 33

Proposta de resolució sobre l’abastament d’aigua potable als veïns de l’espai rural 
de Gallecs
250-00565/11
Presentació: GP PPC 33

Proposta de resolució sobre les autocaravanes
250-00566/11
Presentació: GP C’s 34

Proposta de resolució sobre l’Institut d’Aran
250-00567/11
Presentació: GP SOC 35

Proposta de resolució sobre el bloqueig a Cuba
250-00568/11
Presentació: GP CSP 36

Proposta de resolució sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
250-00569/11
Presentació: GP C’s 37

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 29/XI, sobre l’autopista C-32 de Montgat 
a Palafolls
290-00017/11
Rectificació del text presentat 38

Control del compliment de la Resolució 35/XI, sobre el projecte de centre de dia i 
residència per a gent gran Sabadell Parc Central
290-00023/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  38

Control del compliment de la Resolució 36/XI, sobre el projecte de centre de dia i 
residència per a gent gran Sabadell Parc Central
290-00024/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  40
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Control del compliment de la Resolució 37/XI, sobre el copagament de l’atenció a 
les persones en situació de dependència
290-00025/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 38/XI, sobre el reconeixement del treball 
social i comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics
290-00026/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

Control del compliment de la Resolució 39/XI, sobre el tractament dels termes «mon-
gòlic», «mongolisme» i «subnormal» en els diccionaris normatius i en els tesaurus
290-00027/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució40/XI, sobre els pagaments de les presta-
cions meritades per fills menors de tres anys
290-00028/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 52/XI, sobre les subvencions als centres 
especials de treball
290-00040/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

Control del compliment de la Resolució 54/XI, sobre la pèrdua de llocs de treball a 
les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
290-00042/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46

Control del compliment de la Resolució 67/XI, sobre les subvencions als agricultors 
per a la instal·lació de xarxes antipedra
290-00055/11
Sol·licitud de pròrroga 47
Pròrroga del termini per a retre comptes 47

Control del compliment de la Resolució 68/XI, sobre els ajuts als agricultors i els 
ramaders del Pirineu
290-00056/11
Sol·licitud de pròrroga 47
Pròrroga del termini per a retre comptes 48

Control del compliment de la Resolució 73/XI, sobre la línia 10 del metro
290-00061/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 74/XI, sobre les infraestructures ferroviàri-
es de Tarragona
290-00062/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 75/XI, sobre una rotonda de la carretera N-II 
al pas per Premià de Mar
290-00063/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 76/XI, sobre l’alliberament del peatge de 
l’autopista AP-2
290-00064/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 77/XI, sobre l’autovia orbital de Barcelona 
B-40
290-00065/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 87/XI, sobre l’establiment d’un sistema d’ac-
cés als punts de recàrrega dels vehicles elèctrics
290-00075/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 91/XI, sobre la protecció dels infants i els 
adolescents maltractats
290-00079/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  55
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Control del compliment de la Resolució 92/XI, sobre el desplegament de la Llei 
14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
290-00080/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  57

Control del compliment de la Resolució 118/XI, sobre el Consorci per a la Norma-
lització Lingüística
290-00106/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

Control del compliment de la Resolució 185/XI, sobre les necessitats educatives 
del curs 2016-2017
290-00170/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 14/XI, sobre les polítiques de seguretat
390-00014/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 63

Control del compliment de la Moció 15/XI, sobre la disminució d’inscripcions d’es-
tudiants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i investigador 
i del personal d’administració i serveis
390-00015/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 65

Control del compliment de la Moció 28/XI, sobre les polítiques socials
390-00028/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 68

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència sobre l’obertura de noves delegacions del Govern a 
Ginebra, Copenhaguen, Varsòvia i Zagreb
354-00097/11
Sol·licitud i tramitació 69

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta d’audiència en comissió de Teresa Borràs, directora del Servei de Drogo-
dependències de l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp), amb relació a la Pro-
posició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00664/11
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i 
biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Pro-
posició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00665/11
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de dro-
gues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00666/11
Sol·licitud 69

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmaco-
logia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00667/11
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, assagista i professor, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
352-00668/11
Sol·licitud 70
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Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, professor d’antropologia social de 
la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions 
de persones consumidores de cànnabis
352-00669/11
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la càte-
dra extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat Complutense de Madrid, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
352-00670/11
Sol·licitud 70

Proposta d’audiència en comissió de Martin Jelsma, politòleg especialitzat en polí-
tiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les asso-
ciacions de persones consumidores de cànnabis
352-00671/11
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió de Milton Romani, secretari de de la Junta Naci-
onal de Drogues d’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions 
de persones consumidores de cànnabis
352-00672/11
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió de Barbara Brohl, responsable de les divisions 
d’impostos i de control del joc, el licor, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats 
Units d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de perso-
nes consumidores de cànnabis
352-00673/11
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió de Lídia Muñoz, regidora de l’Ajuntament de Sant 
Feliu de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de perso-
nes consumidores de cànnabis
352-00674/11
Sol·licitud 71

Proposta d’audiència en comissió de Teresa Brugal, cap del Servei de Prevenció i 
Atenció a les Addiccions de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00675/11
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Ramón Morcillo, representant de l’associació 
Regulació Responsable, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00676/11
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Xabier Arana, representant de l’Institut Basc 
de Criminologia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00677/11
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Juan Muñoz, catedràtic de dret, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00678/11
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de Fermín Les, membre de Representación Can-
nábica de Navarra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de per-
sones consumidores de cànnabis
352-00679/11
Sol·licitud 72

Proposta d’audiència en ponència de José Rey Cadenas, advocat penalista, amb rela-
ció a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00680/11
Sol·licitud 73



BOPC 216
22 de setembre de 2016

Taula de contingut 6

Proposta d’audiència en ponència de José Antonio Rodríguez Sáez, magistrat de 
l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les asso-
ciacions de persones consumidores de cànnabis
352-00681/11
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada penalista, amb 
relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00682/11
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència d’Aitor Brion, representant de la Federació Basca 
d’Associacions de Persones Usuàries de Cànnabis, amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00683/11
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència de Teresa Borràs, directora del Servei de Drogo-
dependències de l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp), amb relació a la Pro-
posició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00684/11
Sol·licitud 73

Proposta d’audiència en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i 
biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Pro-
posició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00685/11
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de dro-
gues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00686/11
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Escohotado, filòsof i advocat, amb rela-
ció a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00687/11
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en ponència de Constanza Sánchez Avilés, doctora en dret 
internacional, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00688/11
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en comissió de Marta Torrens, coordinadora del Grup de Recer-
ca en Addiccions de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00689/11
Sol·licitud 74

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Veïns de 
la Plaça de Las Navas amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00690/11
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència d’Otger Amatller Gutiérrez, en representació de la 
Fundació Salut i Comunitat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions 
de persones consumidores de cànnabis
352-00691/11
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència de David Pere Martínez, coordinador del Depar-
tament de Recerca de la Fundació Igenus, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00692/11
Sol·licitud 75
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Proposta d’audiència en ponència d’Òscar Parés, sotsdirector de la fundació ICE-
ERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumi-
dores de cànnabis
352-00693/11
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència de Constanza Sánchez, en representació de la 
fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de perso-
nes consumidores de cànnabis
352-00694/11
Sol·licitud 75

Proposta d’audiència en ponència de Zara Snapp, en representació de la Comissió 
Global de Polítiques de Drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis
352-00695/11
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en ponència de Martín Barriuso, assessor en el procés de re-
gulació del cànnabis a l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis
352-00696/11
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en ponència de Gabriel Miró, exvicepresident de la Comissió 
de Drogues del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00697/11
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en ponència de Teresa Borràs, directora del Servei de Drogo-
dependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), amb relació a la Pro-
posició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00698/11
Sol·licitud 76

Proposta d’audiència en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i 
biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Pro-
posició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00699/11
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de dro-
gues i d’inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00700/11
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en ponència de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmaco-
logia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00701/11
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Escohotado, filòsof i advocat, amb rela-
ció a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00702/11
Sol·licitud 77

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia social 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis
352-00703/11
Sol·licitud 78

Proposta d’audiència en ponència d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Càte-
dra Extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat Complutense de Madrid, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
352-00704/11
Sol·licitud 78
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Proposta d’audiència en ponència de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en polí-
tiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les asso-
ciacions de persones consumidores de cànnabis
352-00705/11
Sol·licitud 78

Proposta d’audiència en ponència de Milton Romani, secretari de de la Junta Nacio-
nal de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions 
de persones consumidores de cànnabis
352-00706/11
Sol·licitud 78

Proposta d’audiència en ponència de Barbara Brohl, responsable de les divisions 
d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats 
Units d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de perso-
nes consumidores de cànnabis
352-00707/11
Sol·licitud 79

Proposta d’audiència en comissió de Teresa Borràs, directora del Servei de Drogo-
dependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), amb relació a la Pro-
posició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00708/11
Sol·licitud 79

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i 
biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Pro-
posició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00709/11
Sol·licitud 79

Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de dro-
gues i d’inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00710/11
Sol·licitud 79

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmaco-
logia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00711/11
Sol·licitud 80

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, filòsof i advocat, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00712/11
Sol·licitud 80

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia social 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis
352-00713/11
Sol·licitud 80

Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Càte-
dra Extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat Complutense de Madrid, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
352-00714/11
Sol·licitud 80

Proposta d’audiència per escrit de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en polítiques 
internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions 
de persones consumidores de cànnabis
352-00715/11
Sol·licitud 81

Proposta d’audiència per escrit de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional 
de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00716/11
Sol·licitud 81
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Proposta d’audiència per escrit de Barbara Brohl, responsable de les divisions d’im-
postos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats 
Units d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de perso-
nes consumidores de cànnabis
352-00717/11
Sol·licitud 81

Proposta d’audiència en comissió del subdirector general de Drogodependències 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
352-00718/11
Sol·licitud 81

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la plataforma Som el que 
Cultivem amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones con-
sumidores de cànnabis
352-00719/11
Sol·licitud 81

Proposta d’audiència en comissió de Martín Barriuso, assessor en el procés de re-
gulació del cànnabis a l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis
352-00720/11
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en comissió de Jaime Prats, president de l’Associació de Tas-
tadors de Cànnabis de Collsacabra, amb relació a la Proposició de llei de les asso-
ciacions de persones consumidores de cànnabis
352-00721/11
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en comissió de Miquel Casas Brugué, catedràtic de psiquiatria 
de la Universitat Autònoma de Barcelona, de Barcelona, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00722/11
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en comissió de Teresa Borràs Cabacés, directora del Servei 
de Drogodependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00723/11
Sol·licitud 82

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, president de la Societat Es-
panyola de Recerca sobre Cannabinoides i membre del Comitè Científic de l’Associ-
ació Internacional per als Medicaments Cannabinoides, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00724/11
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, director de l’Institut 
Català de Farmacologia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00725/11
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en comissió de Rafael Maldonado, catedràtic de farmacolo-
gia de la Unitat de Neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00726/11
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de dro-
gues i d’inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00727/11
Sol·licitud 83

Proposta d’audiència en comissió d’Otger Amatller Gutiérrez, psicòleg coordinador 
de l’àrea de prevenció de la Fundació Salut i Comunitat, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00728/11
Sol·licitud 84
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Proposta d’audiència en comissió de David Pere Martínez, coordinador del Depar-
tament de Recerca de la Fundació Igenus, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00729/11
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en comissió d’Òscar Parés, sotsdirector de la fundació ICE-
ERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumi-
dores de cànnabis
352-00730/11
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en comissió de Constanza Sánchez, doctora en dret interna-
cional, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consu-
midores de cànnabis
352-00731/11
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en comissió de Zara Snapp, en representació de la Comissió 
Global de Polítiques de Drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis
352-00732/11
Sol·licitud 84

Proposta d’audiència en comissió de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en polítiques 
internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00733/11
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en comissió de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional 
de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00734/11
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en comissió de Barbara Brohl, responsable de les divisions 
d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats 
Units d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de perso-
nes consumidores de cànnabis
352-00735/11
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en comissió d’Amber Marks, directora del Centre de Justícia 
Penal, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consu-
midores de cànnabis
352-00736/11
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Miró, exvicepresident de la Comissió 
de Drogues del Col·legi d’Advocats de Barcelona i membre del comitè científic del 
procés de regulació del mercat de la marihuana a l’Uruguai, amb relació a la Propo-
sició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00737/11
Sol·licitud 85

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Casals Madrid, membre de la comissió 
promotora de la iniciativa legislativa popular d’aquesta proposició de llei i codirector 
de la Comissió Jurídica de l’Observatori Civil de Polítiques de Drogues, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00738/11
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, professor de filosofia i me-
todologia de les ciències socials de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
352-00739/11
Sol·licitud 86
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Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia social 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associa-
cions de persones consumidores de cànnabis
352-00740/11
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Càte-
dra Extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat Complutense de Madrid, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
352-00741/11
Sol·licitud 86

Proposta d’audiència en comissió d’Albert Oliva, inspector del Cos de Mossos d’Es-
quadra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consu-
midores de cànnabis
352-00742/11
Sol·licitud 87

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació de Malalts de Crohn 
i Colitis Ulcerosa de Catalunya davant la Comissió de Salut perquè exposin les ac-
tivitats de l’entitat i el projecte «No puc esperar»
356-00298/11
Sol·licitud 87

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, Extinció d’Incendis 
i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè informi sobre presumptes irregu-
laritats en el concurs oposició d’accés a l’escala bàsica de bombers
356-00331/11
Sol·licitud 87

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Planell, rector de la Universitat Oberta 
de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè presenti la me-
mòria i informi sobre les actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya
356-00332/11
Sol·licitud 87

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent al 2015
334-00037/11
Presentació: Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 88

Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional corresponent 
al 2015
334-00038/11
Presentació: president de la Generalitat 88



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès a Multitext, SL

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 216
22 de setembre de 2016

1.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o memòries de la Sindicatura de Comptes 13 

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

1.30. Altres tramitacions

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

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

CONEIXEMENT DE L’INFORME

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

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
200-00002/11

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

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s; GP JS; GP CSP (reg. 34380; 34382; 34668; 36048).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 22.09.2016 al 03.10.2016).
Finiment del termini: 04.10.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de 
Catalunya
200-00010/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP CSP (reg. 35937; 35947; 36064).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 23.09.2016 al 
27.09.2016).
Finiment del termini: 28.09.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 35495 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 6 de setembre de 2016, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i 

Exteriors i Transparència, s’aprova l’Avantprojecte de llei de la comunitat catalana a 
l’exterior, i s’autoritza el conseller perquè el presenti al Parlament».

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 6 de setembre de 2016.

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior

Exposició de motius

I
Catalunya ha estat terra de moviments migratoris permanents. Els darrers vint 

anys, però, Catalunya s’ha convertit principalment en terra d’acollida després d’ha·
ver rebut una forta onada immigratòria. Fruit del context econòmic actual, però, 
s’ha constatat un fort i significatiu augment de la sortida de conciutadans i conciuta·
danes a l’exterior, fet que ha comportat un equilibri progressiu entre les tendències 
migratòries del país.



BOPC 216
22 de setembre de 2016

3.01.01. Projectes de llei 15 

Els ciutadans de Catalunya residents a l’exterior compten amb un marc legisla·
tiu que els confereix la condició de subjectes de l’acció de Govern de la Generalitat 
de Catalunya. El repte institucional envers aquest col·lectiu és adaptar i facilitar les 
condicions d’accés que han de permetre una relació fluida i accessible amb les seves 
institucions, d’acord amb les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. En 
aquest sentit, les institucions de Catalunya han de vetllar per incloure els catalans 
residents a l’exterior en el desenvolupament sectorial de llurs polítiques públiques.

És voluntat del Govern de la Generalitat impulsar i potenciar aquelles actuacions 
que permetin, d’acord amb les possibilitats actuals, el manteniment d’un fort vincle 
amb el país d’origen, que faci possible, alhora, llur participació en l’esdevenir col·
lectiu i l’accés a la realitat, cultura i llengua catalanes.

La diàspora catalana suposa un valor afegit de país. El concepte de Catalunya 
Exterior respon a la suma de catalans residents a l’exterior i de les entitats en les 
quals aquests s’organitzen.

En aquest sentit, es considera la possibilitat de potenciar i canalitzar les actua·
cions individuals i col·lectives impulsades des de l’exterior que puguin beneficiar el 
país, bé sigui de manera directa, bé sigui mitjançant la projecció internacional de 
Catalunya al món, en el benentès que la diàspora catalana jugui un paper actiu i pro·
actiu en la construcció nacional del país.

Així mateix, el Govern de la Generalitat ha d’encarar el repte de bastir una po·
lítica integral adreçada a l’abordatge del fet emigratori protagonitzat per la ciutada·
nia de Catalunya. L’èxit de les polítiques transversals d’acolliment de la immigració 
desenvolupades les dues últimes dècades és el referent per tal de dissenyar i imple·
mentar, de manera coordinada entre institucions, agents socials i societat civil, les 
polítiques públiques que permetin l’acompanyament i assessorament en la mobilitat 
internacional dels catalans, el manteniment del vincle amb Catalunya durant l’estada 
a l’exterior i el posterior retorn voluntari.

Aquesta voluntat d’abordar el fet emigratori haurà de tenir present la regulació del 
retorn objecte de la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport al retorn 
dels catalans emigrats i llurs descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996.

II
L’emigració catalana, però, no és un fenomen nou. Al llarg dels darrers segles, 

els catalans han protagonitzat una constant marxa a l’exterior, superior a l’arribada 
de nous ciutadans al nostre país. Aquesta emigració continuada al llarg del temps 
ha comportat la creació de comunitats catalanes que, amb diverses denominacions i 
en el decurs dels anys i fins avui en dia, ha suposat que la presència catalana al món 
sigui molt destacable i amb un nombre rellevant tant d’entitats com de persones.

Des de les primeres entitats catalanes al món, amb un caràcter bàsicament mutu·
al, com el cas de la Societat de Beneficència de Naturals i Descendents de Catalunya 
a l’Havana (1840) i de l’Associació Catalana de Socors Mutus «Montepio de Mont·
serrat» de Buenos Aires (1857), i aquelles que van néixer com a punt de trobada de 
les catalanes i catalans que havien migrat majoritàriament per motius econòmics, 
com el cas del Casal de Catalunya de Buenos Aires (1886), fins al dia d’avui, l’orga·
nització de la diàspora catalana ha patit els canvis i les transformacions raonables 
d’acord amb el pas del temps.

Així, les comunitats catalanes de l’exterior, durant dècades al llarg del segle xx, 
es van configurar com a llocs d’acolliment i van esdevenir cabdals per al manteni·
ment de la cultura i llengua catalanes a l’exterior. Els membres d’aquestes entitats 
duien a terme una dinàmica activitat cultural i una important acció de manteniment 
dels lligams amb la terra abandonada.

A dia d’avui, i sota el fenomen de la globalització, catalanes i catalans tenen pre·
sència, a través de les comunitats catalanes, a gran part dels països d’arreu del món. 
Les noves tecnologies i les possibilitats de transport han transformat la naturalesa 
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de l’organització dels catalans residents a l’exterior i han convertit aquests punts de 
trobada en agents actius de diplomàcia pública catalana, en tant que espais de pro·
jecció internacional de Catalunya.

III
Davant la manca de regulació específica, el 1996 es va promulgar la primera llei 

que regulava de forma concreta les relacions amb aquestes entitats. La Llei 18/1996, 
de 27 de desembre, de relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, i el re·
glament que la desenvolupava van esdevenir la primera norma que establia i reco·
neixia uns drets i deures en aquest àmbit.

Així, les comunitats catalanes de l’exterior van obtenir un reconeixement de llur 
existència per part del Govern de la Generalitat, a més d’uns mecanismes de relació 
i col·laboració.

Des de 1996, però, han entrat en vigor algunes normes que incideixen de forma 
clara en les catalanes i catalans de l’exterior i en les entitats que han creat. L’Estatut 
d’autonomia de Catalunya de 2006, on es reconeix per primera vegada, a l’article 13, 
l’existència de les comunitats catalanes de l’exterior, i altra normativa sectorial o de 
caràcter bàsic estatal, fa necessari una revisió normativa de les relacions entre les ins·
titucions de Catalunya i les formes d’organització dels catalans residents a l’exterior.

En aquest sentit, d’acord amb la realitat actual han aparegut noves formes d’or·
ganització dels catalans a l’exterior i alguns dels preceptes normatius que regulaven 
les relacions en qüestió s’han demostrat obsolets o ineficients.

Aquesta nova Llei es proposa establir un nou marc de relacions amb les comuni·
tats catalanes, en el sentit més ampli del terme, i llurs membres, a nivell col·lectiu i 
individual, de forma sistemàtica i articulada de tal manera que l’assistència i suport 
de l’Administració i el Govern de la Generalitat permetin un nivell de suport ade·
quat a les necessitats i realitats d’aquesta presència catalana al món.

Amb la intervenció que la Llei comporta, s’ha de poder garantir que les comu·
nitats catalanes de l’exterior esdevinguin actors destacats de la vida social i cultural 
en llurs llocs d’establiment, i que llur acció pugui ser suficientment reconeguda a 
l’interior del nostre país i es neutralitzi el possible desconeixement de la trajectòria, 
presència i potencialitat de la diàspora catalana com a actor actiu en la projecció in·
ternacional de Catalunya i com a col·lectiu compromès amb el país.

IV
La Llei de la comunitat catalana a l’exterior consta de 4 títols, 23 articles, 5 dis·

posicions addicionals, 1 disposició derogatòria i 1 disposició final.
El Títol I, de disposicions generals, recull l’objecte de la Llei i els objectius que 

el Govern de la Generalitat pretén assolir en aquest àmbit.
En el Títol II aborda les relacions entre el Govern de la Generalitat i els catalans 

residents a l’exterior, així com els mecanismes que les han de permetre i facilitar.
En el mateix Títol, es recullen drets dels quals els catalans residents a l’exterior 

són subjectes i que se sumen a la resta de drets reconeguts per l’ordenament jurídic 
vigent.

Finalment, el Títol II també recull les previsions institucionals d’abordatge inte·
gral del fet emigratori i la seva inclusió en el desenvolupament sectorial dels orga·
nismes competents en matèries relacionades amb la sortida, l’estada i el retorn dels 
catalans residents a l’exterior.

Al Títol III es fa referència a les diverses formes d’entitats, d’acord amb la reali·
tat actual, en les quals s’organitzen els catalans residents a l’exterior i que desenvo·
lupen, d’acord amb llurs objectius estatutaris, una tasca de projecció internacional 
de Catalunya.

El Títol IV regula els mecanismes de relació entre les institucions i les comuni·
tats catalanes de l’exterior, principalment mitjançant l’actualització de l’òrgan d’in·
terlocució permanent entre el Govern de la Generalitat i la Catalunya Exterior, així 
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com les iniciatives de relació entre les pròpies comunitats catalanes de l’exterior 
amb el suport de la Generalitat.

En les disposicions addicionals s’estableix l’habilitació anual d’una partida pres·
supostària per a l’assoliment dels objectius plantejats per aquesta Llei, la possibilitat 
de l’organització del Congrés de la Catalunya Exterior, l’assumpció de la coordina·
ció interdepartamental per part de l’òrgan del departament competent en acció exte·
rior i la col·laboració en matèria de diplomàcia pública. La darrera disposició recull 
una previsió addicional referent als plans de treball en l’àmbit de les comunitats ca·
talanes de l’exterior.

En la disposició derogatòria es deroga la Llei 18/1996, de 27 de desembre, de 
relacions amb les comunitats catalanes de l’exterior, i, finalment, la disposició final 
conté l’habilitació legal per dur a terme el desplegament reglamentari de la Llei.

Títol I. Disposicions generals

Article 1. Objecte de la Llei
1. Aquesta Llei té per objecte regular el marc de les relacions de la Generalitat, 

les seves institucions i la societat catalana amb els catalans residents a l’estranger, 
així com amb les comunitats catalanes establertes fora del territori de Catalunya.

2. El Govern dóna suport, promou i fomenta aquestes relacions i vetlla pel com·
pliment d’aquesta Llei.

Article 2. Objectius de la Llei
1. La Generalitat reconeix els ciutadans catalans residents a l’exterior com a des·

tinataris de la seva obra de govern i de les seves polítiques públiques. Aquest reco·
neixement comporta la consideració dels ciutadans catalans de l’exterior com a sub·
jectes de drets i deures en els àmbits en què la Generalitat posseeix competències.

2. Els objectius de la present Llei són: 
a) Articular les polítiques oportunes per tal d’abordar el fet emigratori català, 

amb caràcter integral i de manera adaptada a les circumstàncies socials i econòmi·
ques del moment.

b) Donar suport, assistència i protecció als catalans residents a l’estranger, siguin 
membres o no d’una comunitat catalana, de conformitat amb la legislació vigent i 
d’acord amb les disponibilitats pressupostàries.

c) Incorporar els catalans de l’exterior i les entitats en les quals aquests s’organit·
zen en el disseny i desenvolupament de les diferents polítiques sectorials de la Ge·
neralitat quan aquestes siguin d’interès o s’adrecin, directament, a aquest col·lectiu.

d) Contribuir a l’enfortiment de les comunitats catalanes i llurs entitats, en tant 
que vehicles de cohesió i relació entre els ciutadans catalans residents a l’exterior, 
així com entre ells i les institucions de Catalunya.

e) Fomentar les actuacions en l’àmbit de la diplomàcia pública, desenvolupada 
tant per individus com per entitats, que difonguin el coneixement de la realitat nacio·
nal de Catalunya, fonamentalment en els àmbits cultural, social, econòmic i polític.

f) Potenciar les relacions socials, culturals, econòmiques i polítiques amb els paï·
sos on hi ha una important presència de ciutadans catalans, amb llurs institucions i 
amb llurs agents socials.

g) Afavorir l’adopció de vies estables i eficaces de relació recíproca entre les co·
munitats catalanes de l’exterior i Catalunya, tant amb les institucions públiques com 
amb les entitats privades.

h) Vetllar per la consideració, el reconeixement i la difusió de la tasca de les co·
munitats catalanes de l’exterior i dels ciutadans catalans a l’exterior.

Article 3. Dia Internacional de la Catalunya Exterior
1. El Dia Internacional de la Catalunya Exterior se celebra la diada de Sant Jordi 

en el cas que aquesta s’escaigui en diumenge, o el diumenge següent, en el cas que 
no es doni aquesta coincidència.
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2. El Govern dóna relleu institucional i públic a aquesta celebració, amb l’objec·
tiu de difondre entre la ciutadania catalana l’existència tant de l’emigració catalana 
com de les entitats en les quals aquesta s’organitza i la seva trajectòria.

Títol II. Els catalans de l’exterior 

Article 4. Concepte i definició
A efectes d’aquesta Llei tenen la consideració de catalans de l’exterior els ciuta·

dans espanyols residents a l’estranger que han tingut a Catalunya el darrer veïnatge 
administratiu i llur descendents, d’acord amb allò que estableix l’article 7.2 de l’Es·
tatut d’autonomia de Catalunya.

Article 5. El Registre de catalans residents a l’exterior
1. El Registre de catalans residents a l’exterior és l’eina mitjançant la qual el 

Govern identifica els ciutadans que gaudeixen de la condició política de catalans 
d’acord amb l’Estatut d’autonomia i que resideixen a l’estranger.

2. Els requisits d’inscripció, les dades informades, les característiques, la titulari·
tat i la gestió del Registre de catalans i catalanes residents a l’exterior es determinen 
reglamentàriament per decret.

3. Aquest Registre s’adscriu al departament competent en matèria d’acció exterior.
4. La inscripció al Registre té caràcter voluntari i pot constituir un requisit previ 

per tal d’accedir als serveis i a les prestacions que s’adrecin als catalans de l’exterior, 
d’acord amb el que la normativa específica determini.

5. Les dades personals recollides al Registre es facilitaran desglossades per se·
xes, per tal de facilitar els estudis estadístics i informes de gènere, d’acord amb la 
normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Article 6. Integració de l’especificitat dels catalans residents a l’exterior 
en les polítiques públiques
1. El Govern reconeix l’especificitat dels catalans de l’exterior en l’establiment 

de les polítiques públiques, vetlla per la integració de l’especificitat de la ciutadania 
exterior de Catalunya en les disposicions normatives i impulsa el desenvolupament 
de polítiques pròpies adreçades a aquest col·lectiu.

2. El Govern vetlla perquè els catalans de l’exterior puguin fer efectius els drets 
que la normativa vigent reconeix als residents a l’exterior, especialment en els àm·
bits polític, administratiu, civil, social i lingüístic, i promou les accions necessàries 
per tal que llur exercici es dugui a terme en les mateixes condicions que són aplica·
bles als catalans residents a Catalunya i d’acord amb el principi d’igualtat de gènere, 
de tracte i de no discriminació.

3. El Govern vetlla davant la resta d’administracions públiques competents per 
garantir que els catalans de l’exterior puguin accedir als serveis públics amb condi·
cions d’eficiència i eficàcia i es puguin beneficiar de les prestacions que els siguin 
reconegudes per l’ordenament jurídic vigent.

Article 7. Accés a serveis de l’Administració 
1. El Govern promou les accions que permetin als catalans de l’exterior l’exercici 

de drets i l’accés a tràmits i prestacions de serveis que els reconeix l’ordenament ju·
rídic, mitjançant procediments administratius simplificats basats en el principi de la 
mínima intervenció possible i adaptats a llurs característiques especials.

2. Les delegacions del Govern a l’exterior presten orientació i assessorament per 
tal de facilitar aquest accés i aquells altres serveis a favor dels catalans de l’exterior 
que es determinin. Així mateix i d’acord amb la normativa vigent, el dret i els trac·
tats internacionals, les delegacions poden realitzar altres funcions de protecció als 
catalans residents a l’exterior que se’ls puguin assignar.

3. La Seu electrònica de la Generalitat, com a portal únic corporatiu de trami·
tació de l’Administració de la Generalitat, facilita l’accés dels catalans de l’exterior 
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als tràmits i serveis impulsats per l’Administració de la Generalitat, la consulta del 
Tauler electrònic i l’accés al Registre general electrònic de la Generalitat.

4. El Govern promou la difusió de continguts d’interès per als catalans de l’exte·
rior a través del seu entorn web.

Article 8. Drets dels catalans de l’exterior 
1. Els catalans de l’exterior gaudeixen dels drets polítics definits per l’Estatut 

d’autonomia i també dels drets que aquest reconeix als ciutadans de Catalunya en 
l’àmbit de l’Administració.

2. En l’àmbit civil i social es reconeixen els drets següents, en els termes i les 
condicions que la normativa específica determina: 

a) Dret d’accés als programes i a les accions adreçats a la gent gran, al jovent i 
infants, així com als col·lectius que es trobin en situació d’especial vulnerabilitat.

b) Dret a beneficiar·se d’accions d’informació sociolaboral i a participar en els 
programes del servei públic d’ocupació.

c) Dret a l’educació a distància amb l’ús de les tecnologies de la informació.
d) Dret d’accés a les promocions públiques d’habitatge.
e) Dret als serveis sanitaris públics en llurs estades temporals a Catalunya.
3. En l’àmbit lingüístic, els catalans de l’exterior tenen dret, en llurs relacions 

amb les institucions, organitzacions i administracions públiques a Catalunya, a uti·
litzar la llengua oficial que elegeixin d’acord amb el que preveu el capítol 3 del títol 
I de l’Estatut d’autonomia. El Govern promou l’adopció de les mesures que facilitin 
l’accés a l’ensenyament de la llengua catalana a l’exterior.

Article 9. Planificació del fet emigratori
1. El Govern desenvolupa accions de planificació estratègica i programació de 

caràcter transversal del fenomen emigratori, amb l’objectiu de dotar·se d’instru·
ments i polítiques sectorials coordinades per tal d’abordar, de manera integral, el 
fet emigratori.

2. El Govern impulsa l’estudi de la trajectòria i realitat del fet emigratori català, 
amb l’objectiu de difondre’l entre la ciutadania de Catalunya, i vetlla per la integra·
ció expressa i operativa de la perspectiva de gènere i de les dones.

3. Correspon al departament competent en matèria de migracions l’impuls estra·
tègic i la coordinació dels programes que impliquin més d’un organisme del Govern, 
sens perjudici del desenvolupament sectorial que els departaments afectats per raó 
de la matèria duguin a terme.

Article 10. Mobilitat internacional
1. El Govern, per mitjà dels departaments competents, articula les eines i els ser·

veis d’informació, orientació i acompanyament per als catalans interessats en llur 
mobilitat internacional que els permetin disposar amb caràcter previ d’elements de 
judici necessaris per afrontar amb les màximes garanties d’èxit llur projecte emi·
gratori.

2. El Govern fomenta la mobilitat internacional que tingui per objectiu l’excel·
lència acadèmica, associativa i professional.

3. Es podran articular mecanismes de coordinació i suport als serveis d’orienta·
ció i assessorament en els països d’acollida que les comunitats catalanes de l’exte·
rior ofereixin.

Article 11. Vinculació amb Catalunya dels residents a l’exterior
1. Amb l’objectiu de possibilitar el manteniment d’un lligam actiu entre els cata·

lans de l’exterior i Catalunya, per tal que aquests participin de manera organitzada 
de la realitat del seu país d’origen, tinguin accés a les eines que permetin el contacte 
amb la cultura i llengües catalanes, col·laborin en la projecció exterior de Catalunya 
i es relacionin amb les seves institucions, el Govern, mitjançant el departament com·
petent en matèria d’acció exterior, impulsa i facilita les relacions entre els catalans 
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de l’exterior i el Govern de Catalunya, promou la interrelació entre ells i dóna suport 
a llurs organitzacions.

2. El Govern fomenta les actuacions organitzades a l’estranger, tant per institu·
cions com per la societat civil, que permetin l’acompanyament i el suport als movi·
ments migratoris dels catalans.

3. El Govern dóna suport i reconeixement a totes aquelles iniciatives promogu·
des per catalans de l’exterior que persegueixin l’interès general de Catalunya i el seu 
enriquiment social, econòmic, polític i cultural mitjançant el patrocini, el mecenat·
ge, la captació de fons, finançament o aportacions.

4. El Govern reconeix els coneixements i les experiències dels catalans de l’exte·
rior de més edat com a testimoniatges de la memòria històrica.

Article 12. Retorn a Catalunya
1. D’acord amb la normativa específica en matèria de retorn dels catalans emi·

grats i llurs descendents, els catalans de l’exterior tenen dret a accedir a les actua·
cions i mesures de suport que s’estableixin quan decideixin retornar a Catalunya per 
establir·hi llur residència.

2. El Govern impulsa les actuacions que facilitin la incorporació al mercat de 
treball de Catalunya de professionals catalans interessats que desenvolupin llurs 
carreres professionals a l’estranger. També impulsa les actuacions i mesures adreça·
des a la identificació i al retorn del talent català en l’àmbit acadèmic, d’investigació, 
cultural o professional que es trobi a l’exterior.

Títol III. Les comunitats catalanes de l’exterior

Article 13. Definició
1. Tenen la consideració de comunitats catalanes de l’exterior les entitats de natu·

ralesa associativa sense ànim de lucre, constituïdes legalment sota qualsevol forma 
reconeguda en dret, les finalitats de les quals persegueixin l’assoliment dels objectius 
fixats per aquesta Llei i siguin reconegudes d’acord amb allò que aquesta disposa.

2. Gaudeixen també de la condició de comunitats catalanes de l’exterior les fe·
deracions de comunitats catalanes de l’exterior i les comunitats catalanes virtuals 
creades amb l’objectiu de permetre la connectivitat i interacció entre els catalans 
residents a l’exterior, així com llur comunicació i col·laboració amb la Generalitat.

3. Als efectes del que estableix aquesta Llei, poden ser membres de les comuni·
tats catalanes de l’exterior els catalans residents a l’exterior, així com les persones 
que sense tenir la condició política de catalans se senten vinculades a Catalunya, la 
seva cultura i llengua i la seva personalitat com a nació.

Article 14. Suport a les comunitats catalanes de l’exterior
El Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries existents, dóna suport 

a les comunitats catalanes de l’exterior per a la consecució dels objectius següents: 
a) El foment i l’enfortiment de les comunitats catalanes de l’exterior, enteses com 

a punt de trobada i espai d’experiència entorn de la catalanitat dels catalans ubicats 
en una zona geogràfica determinada.

b) El manteniment dels vincles entre els catalans de l’exterior i Catalunya que 
permetin el contacte i la pràctica en la llunyania de la llengua, la cultura i la reali·
tat catalanes, i facilitin la informació i el contacte amb Catalunya i les seves insti·
tucions, així com amb les iniciatives governamentals adreçades a aquest col·lectiu.

c) La difusió internacional de Catalunya, en tant que agents actius en diplomàcia 
pública catalana que actuen en col·laboració amb institucions i entitats catalanes i 
locals existents en llur àmbit geogràfic.

d) La consolidació de les comunitats com a punts de referència, especialment en 
l’àmbit social i cultural, per als catalans residents en llur àmbit geogràfic.

e) La constitució de noves comunitats que actuïn com a punts de descobriment, 
contacte i coneixement de Catalunya.
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f) La preservació i difusió del patrimoni històric, documental i cultural de les 
comunitats catalanes de l’exterior.

g) El foment de la participació de joves, d’origen o descendents de catalans, així 
com de la igualtat de gènere i de tracte, i de la no·discriminació en el si de les co·
munitats i llurs òrgans de govern.

h) La promoció de la relació, la interacció i l’intercanvi entre els diferents tipus 
de comunitats catalanes de l’exterior.

i) La informació, l’assessorament i l’orientació als catalans que arriben als paï·
sos on existeixen comunitats catalanes de l’exterior, així com a aquells catalans que 
sol·liciten informació prèvia a llur sortida.

Article 15. Reconeixement oficial de comunitats catalanes de l’exterior
1. Les comunitats catalanes de l’exterior poden ser beneficiàries dels serveis, 

ajuts i prestacions institucionals que estableixin d’acord amb aquesta llei, prèvia ob·
tenció del seu reconeixement per part del Govern. Els requisits i el procediment de 
reconeixement s’estableixen per decret.

2. L’obtenció del reconeixement referit a l’apartat anterior requereix l’acreditació 
de la constitució de la comunitat conforme a dret, l’adequació dels seus objectius a 
aquesta llei, la seva estructura i funcionament de caràcter democràtic i transparent i 
la seva vinculació amb Catalunya, els ciutadans catalans, la història, llengua, cultura 
o qualsevol altre aspecte de la realitat catalana.

3. El decret regulador del reconeixement de les comunitats catalanes de l’exterior 
ha de determinar també les particularitats aplicables a les comunitats catalanes vir·
tuals, els criteris per a la promoció de federacions per àrees geogràfiques, el tràmit 
de consulta previ al Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior i el procedi·
ment de revocació del reconeixement.

Article 16. Revocació del reconeixement oficial 
1. La revocació del reconeixement oficial s’efectua en els supòsits següents: 
a) per dissolució de l’entitat; 
b) per inactivitat manifesta d’activitat de l’entitat durant un període de dos anys; 
c) per incompliment dels requisits exigits per al reconeixement, en especial els 

referits al seu funcionament democràtic i a la transparència en l’actuació; 
d) per incompliment de l’obligació de mantenir actualitzades les dades al Registre 

de les comunitats catalanes de l’exterior, d’acord amb el que s’estableixi per decret; 
e) per iniciativa de la pròpia entitat.
2. La revocació del reconeixement comporta la pèrdua del dret d’accés als ser·

veis i a les prestacions, i el reintegrament dels beneficis econòmics que s’haguessin 
obtingut, d’acord amb el que es determini per reglament.

Article 17. Les federacions de comunitats catalanes de l’exterior
1. Les comunitats catalanes de l’exterior reconegudes poden constituir federa·

cions per tal de defensar i integrar llurs interessos, facilitar el compliment conjunt i 
coordinat de les finalitats i els objectius que els són comuns, i ser beneficiàries dels 
serveis i de les prestacions establertes per aquesta Llei.

2. En el procediment de reconeixement esmentat a l’article 15, el departament 
competent en matèria d’acció exterior té en compte els criteris establerts per a la 
promoció de federacions per àrees geogràfiques.

Article 18. Les comunitats catalanes virtuals de l’exterior
1. El Govern fomenta les xarxes creades d’acord amb les noves tecnologies i les 

dóna suport, amb la finalitat de permetre la connectivitat i la interacció dels catalans 
de l’exterior i llur comunicació i col·laboració amb la Generalitat, d’acord amb els 
objectius establerts a l’article 14.

2. Llur reconeixement es du a terme d’acord amb el que preveu l’article 15 
d’aquesta Llei.
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Article 19. El Registre de les comunitats catalanes de l’exterior
1. El Registre de les comunitats catalanes de l’exterior es configura com a base de 

dades de caràcter administratiu on s’inscriuen les comunitats catalanes de l’exterior, 
llurs federacions i les comunitats catalanes virtuals reconegudes d’acord amb aquesta 
Llei. En aquest Registre també es poden inscriure totes les circumstàncies relaciona·
des amb les entitats esmentades, d’acord amb el que es determini per decret.

La publicitat de les dades del Registre es farà efectiva a través del Portal de 
Transparència de la Generalitat de Catalunya.

2. Aquest Registre s’adscriu al departament competent en matèria d’acció exterior.
3. Les comunitats reconegudes han de comunicar al Registre les modificacions 

de dades que es produeixin, a efectes de l’actualització de les dades inscrites.

Article 20. Serveis i prestacions
1. El Govern dóna suport a les comunitats catalanes de l’exterior, les federacions 

de comunitats i comunitats catalanes virtuals inscrites en el Registre, mitjançant 
serveis i prestacions destinats a: 

a) Facilitar l’accés a la informació de les disposicions i resolucions que el Govern 
i el Parlament de Catalunya adoptin en les matèries específicament reconegudes 
d’interès per a les comunitats catalanes i per als catalans d’arreu del món; 

b) Garantir el mateix tracte que l’atorgat a les entitats establertes en el territori de 
Catalunya pel que fa a l’accés al seu patrimoni cultural, particularment mitjançant la 
recepció de fons bibliogràfics, audiovisuals, informàtics i didàctics; 

c) Beneficiar·se de l’acció del Govern amb igualtat de condicions amb les entitats 
establertes en el territori de Catalunya; 

d) Obtenir assistència tècnica i ajuts per al funcionament de l’entitat, així com 
per a l’organització d’activitats de promoció i difusió de Catalunya que es duguin a 
terme d’acord amb l’acció exterior de la Generalitat; 

e) Obtenir assistència tècnica i ajuts per promoure la realització d’actuacions en·
caminades al coneixement i a l’estudi de la llengua i cultura catalanes, en especial 
entre els infants i joves membres de la comunitat catalana.

f) Obtenir assistència tècnica i ajuts per al desenvolupament d’iniciatives enca·
minades a afavorir la mobilitat internacional dels catalans, així com per contribuir 
al cobriment de les necessitats bàsiques dels catalans de l’exterior que es trobin en 
situacions d’especial dificultat.

g) Fomentar l’accés a la informació d’actualitat de Catalunya mitjançant les eines 
de difusió comunicativa i l’ús de les noves tecnologies impulsades per l’Administra·
ció de la Generalitat; 

h) La promoció d’intercanvis de caràcter educatiu, cultural i econòmic adreçats 
als membres de les comunitats catalanes, mitjançant programes específics d’esta·
des culturals, beques d’estudis, colònies de vacances i estades de coneixement o de 
retorn temporal a Catalunya, dels quals es puguin beneficiar especialment els més 
joves i els residents de més edat; 

i) El coneixement dels programes i de les iniciatives promoguts per l’Adminis·
tració de la Generalitat en l’àmbit territorial on les comunitats catalanes estiguin 
establertes, en l’organització dels quals sempre que sigui possible s’ha d’aprofitar 
l’estructura associativa formada per les comunitats catalanes de l’exterior; 

j) La signatura de convenis de col·laboració amb organismes i institucions de la 
Generalitat per a la prestació de serveis o per a l’exercici de les actuacions que els 
siguin encomanades; 

k) L’assessorament i la informació en matèria social, econòmica i laboral de Ca·
talunya, especialment pel que fa a aquelles iniciatives que s’adrecin als catalans de 
l’exterior o els incloguin; 

l) L’obtenció de material bibliogràfic, audiovisual, de difusió o de qualsevol altre 
tipus anàleg, elaborat per la Generalitat; 
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m) Permetre la interlocució amb el Govern mitjançant el Consell de la Catalunya 
Exterior; 

n) Fomentar el bon ús del nom, la bandera i els símbols de Catalunya en la seva 
seu social o en els actes que organitzin; 

2. Les comunitats catalanes de l’exterior, federacions de comunitats i comuni·
tats catalanes virtuals poden rebre els ajuts i les subvencions que s’estableixin per al 
compliment dels objectius d’aquesta Llei.

Títol IV. Dels òrgans de relació amb les comunitats catalanes de 
l’exterior

Article 21. El Consell de la Catalunya Exterior
1. El Consell de la Catalunya Exterior és l’òrgan assessor i col·legiat de consulta 

i participació externa dels catalans residents a l’exterior i de les comunitats catala·
nes de l’exterior.

2. El Consell de la Catalunya Exterior té les funcions següents: 
a) Assessorar el Govern sobre les línies generals, els objectius i les iniciatives 

específiques que desenvolupi en les seves relacions amb els catalans i les comunitats 
catalanes de l’exterior; 

b) Elaborar informes sobre l’estat, la situació i l’evolució de les relacions entre els 
catalans i les comunitats catalanes de l’exterior amb Catalunya, així com informar 
sobre el reconeixement de noves comunitats catalanes a l’exterior; 

c) Fomentar les relacions mútues entre les comunitats catalanes de l’exterior, els 
catalans de l’exterior, el Govern i les institucions catalanes; 

d) Proposar accions i programes relacionats amb les comunitats catalanes i els 
catalans de l’exterior; 

e) Qualsevol altra que li sigui atribuïda per l’ordenament jurídic.
El funcionament, l’organització, la composició i l’adscripció del Consell de la 

Catalunya Exterior es determinen per decret. La seva composició inclourà, en tot 
cas, una representació dels òrgans del Govern competents en matèria d’acció ex·
terior, migracions, cultura i educació, així com dels organismes, consorcis i insti·
tucions participats per la Generalitat que treballin en els àmbits de la diplomàcia 
pública, internacionalització de l’economia i projecció exterior de la llengua i la 
cultura. En el nomenament de les persones membres del Consell es procurarà assolir 
una representació equilibrada de dones i homes, així com dels diferents continents 
mitjançant una representació específica per les zones geogràfiques que l’òrgan com·
petent en matèria d’acció exterior determini.

3. Els membres del Consell representants de la Catalunya Exterior exerceixen la 
representació de la Catalunya Exterior davant les institucions catalanes i comparei·
xen davant el Parlament de Catalunya quan aquesta institució els ho sol·liciti.

4. Els membres del Consell representants de la Catalunya Exterior, en col·labora·
ció amb el departament competent en matèria d’acció exterior, poden promoure ini·
ciatives davant d’altres administracions públiques competents en matèries relacio·
nades amb els catalans residents a l’exterior o amb les entitats en les quals aquests 
s’organitzen, o que siguin d’interès per a ells.

5. El mandat dels membres del Consell de la Catalunya Exterior és de quatre 
anys, renovable per períodes d’igual durada, llevat per a aquells membres que ho 
siguin per raó del càrrec, amb una limitació de dos mandats.

Article 22. Comissió de Coordinació i Seguiment de la Catalunya 
Exterior
22.1. Per tal d’efectuar el seguiment i l’evolució dels plans de treball que es pu·

guin constituir en el marc del Consell de la Catalunya Exterior o per a accions o 
programes específics del Govern, es constitueix, en el si del Consell de Catalunya 
Exterior, la Comissió de Coordinació i Seguiment de la Catalunya Exterior.
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22.2. El funcionament, l’organització i la composició de la Comissió de Coordina·
ció i Seguiment de la Catalunya Exterior es fixen en el decret referit a l’article anterior.

Article 23. Trobades geogràfiques de comunitats catalanes de l’exterior
El Govern dóna suport, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, a les ini·

ciatives impulsades per les comunitats catalanes de l’exterior, llurs federacions i les 
comunitats catalanes virtuals de l’exterior, per a l’organització d’esdeveniments de 
coordinació de caràcter geogràfic destinats a la cerca de sinergies per millorar·ne el 
funcionament individual i col·lectiu.

Disposicions addicionals

Primera. Dotació pressupostària
El Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, habilita anualment 

una partida específica en els pressupostos de la Generalitat per tal de poder complir 
els objectius d’aquesta Llei.

Segona. Congrés de la Catalunya Exterior
El Govern, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, pot promoure, pe·

riòdicament, l’organització del Congrés de la Catalunya Exterior amb l’objectiu de 
difondre el coneixement i reconeixement de la presència catalana al món, així com 
promoure l’estudi i les relacions entre les entitats i persones que conformen la Cata·
lunya Exterior, i entre aquestes i Catalunya.

Tercera. Coordinació 
Per al compliment dels objectius establerts en aquesta Llei, el departament com·

petent en matèria d’acció exterior assumeix la coordinació de les accions que els 
departaments duguin a terme amb caràcter sectorial, i promou les col·laboracions 
que es considerin oportunes amb la resta d’administracions públiques de Catalunya.

Quarta. Col·laboració en matèria de diplomàcia pública
Les mesures de suport i foment del Govern de la Generalitat establertes en aques·

ta Llei que tenen per objecte la projecció internacional de Catalunya per part dels 
catalans de l’exterior o per les comunitats catalanes de l’exterior es podran efectuar, 
complementàriament, pels organismes, pels consorcis i per les institucions partici·
pats per la Generalitat que treballin en l’àmbit de la diplomàcia pública.

Cinquena. Planificació en l’àmbit de la Catalunya Exterior
1. El Govern ha d’incorporar en el pla estratègic previst a l’article 15 de la Llei 

16/2014, del 4 de desembre, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea, les 
prioritats i els objectius a mitjà termini en els àmbits de les relacions amb els ciuta·
dans catalans residents a l’exterior i de les comunitats catalanes de l’exterior.

2. Els departaments de l’Administració de la Generalitat han d’incorporar en els 
plans de treball anuals de desenvolupament del Pla estratègic d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea vigent les actuacions a dur a terme en els àmbits de 
les relacions amb els ciutadans catalans residents a l’exterior i de les comunitats ca·
talanes de l’exterior.

Disposicions derogatòries
1. Es deroga la Llei 18/1996, del 27 de desembre, de relacions amb les comuni·

tats catalanes de l’exterior.
2. Es deroguen totes les disposicions de rang igual o inferior a aquesta Llei en tot 

el que s’hi oposi o la contradigui.

Disposició final
Es faculten el Govern i, en allò que els correspongui, el consellers competents 

per raó de la matèria, per fer el desplegament reglamentari d’aquesta Llei.
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Antecedents del projecte de llei
1. Informe previ a l’aprovació pel Govern de la Generalitat del text de l’avantpro·

jecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior.
2. Informe de l’Assessoria Jurídica de la Secretaria General del Departament 

d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu 
del Parlament.

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP JS (reg. 35886).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2016.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
202-00039/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 35780; 35950).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 22.09.2016 al 
26.09.2016).
Finiment del termini: 27.09.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena 
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència
202-00041/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 36055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par·

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

Proposició de llei de modificació de la Disposició addicional setena 
de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la 
infància i l’adolescència

Exposició de motius
Fins l’any 2010 la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 

(DGAIA) acumulava les pensions i les prestacions de la Seguretat Social que perce·
bien els infants i adolescents que estaven sota tutela seva.
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Quan finalitzava la situació de desemparament d’aquests infants o adolescents, 
o bé assolien la majoria d’edat la DGAIA els lliurava aquestes pensions. Però amb 
l’entrada en vigor de la Llei 14/2010, de 27 de maig i a l’empara de la seva dispo·
sició addicional setena, la DGAIA va començar a fer una interpretació restrictiva 
d’aquesta disposició afectant les pensions d’aquests joves en concepte de despeses 
derivades de la seva atenció.

Després d’un període de transitorietat, en què es va suspendre l’aplicació d’aques·
ta decisió, l’any 2012 la DGAIA va aprovar la Instrucció 1/2012, de 24 de febrer, 
sobre les prestacions i les pensions del sistema de la Seguretat Social de les quals 
són beneficiaris els infants i adolescents tutelats per aquesta Direcció. Amb aquesta 
Instrucció es va confirmar la decisió d’afectar les pensions d’aquestes persones a la 
seva tutela.

Tanmateix, el Síndic de Greuges en el seu Informe sobre els drets de l’infant 
de desembre de 2015 estimava que la decisió d’afectar pensions i prestacions de 
la Seguretat Social dels menors tutelats per la entitat, incompleix el marc norma·
tiu vigent, bàsicament per dos motius: d’una banda, perquè la titularitat d’aquestes 
pensions i prestacions correspon als infants tutelats, amb independència de qui rebi 
l’abonament i a qui correspongui l’administració, i l’altre motiu perquè la decisió 
d’afectar aquestes pensions per subvenir les despeses de tutela, imposa l’obligació a 
aquests joves de contribuir a mantenir el cost d’un servei que la Cartera de serveis 
socials el defineix com a gratuït.

La present proposició de llei preveu la modificació de la disposició addicional 
setena per tal de salvar els obstacles esmentats, a fi que els infants i joves tutelats ti·
tulars de pensions de la Seguretat Social no hagin de contribuir al manteniment del 
cost del servei, al igual que succeeix amb la resta de menors tutelats per la DGAIA.

Article únic. Modificació de la Disposició addicional setena de la Llei 
14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència
Disposició addicional setena. Afectació de les prestacions o pensions
L’import de les prestacions o pensions de què són beneficiaris els infants o els 

adolescents els hi seran abonades en el moment que fineixin les mesures de tutela o 
guarda a càrrec de l’entitat tutelar.

Disposició derogatòria
Queda derogada qualsevol altra disposició de rang igual o inferior que sigui con·

trària o resulti incompatible amb el que disposa aquesta llei.

Disposicions finals

Primera
S’autoritza el Govern de la Generalitat a dictar les disposicions necessàries per 

al desenvolupament i el compliment d’aquesta Llei.

Segona
1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
2. Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec 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.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC
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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 el compliment del Conveni col·lectiu de 
l’Hospital Universitari Sant Joan, de Reus
250-00496/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 33163; 34328 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.09.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 33163)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou punt 3
3. Instar a l’abonament dels compromisos econòmics adquirits amb l’Hospital 

Universitari Sant Joan de Reus en els terminis acordats.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34328)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1
1. Instar el titular de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus a continuar com-

plint escrupolosament el Conveni Col·lectiu vigent.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2
2. Instar a continuar realitzant actuacions per a aprofitar els recursos del propi 

hospital per millorar les desigualtats territorials.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 34331 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 34331)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1
1. Complir en tots els seus termes allò acordat a la Resolució 1137/X del Parla-

ment de Catalunya, sobre els síndromes de sensibilització central, especialment en 
el que fa referència a que la valoració i avaluació mèdica d’aquests pacients s’ha de 
realitzar per part de professionals de la sanitat pública quan aquestes proves estiguin 
incloses a la cartera de serveis del sistema públic de salut.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2
2. Continuar cursant instruccions a l’ICAM perquè, en la seva tasca d’avaluació 

dels processos d’incapacitat laboral, no sol·liciti en cap cas proves addicionals que 
no tinguin la necessària evidència científica sobre la seva utilitat per a valorar la 
capacitat laboral de l’individu.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3
3. En concret, cursar instruccions a l’ICAM per tal que en els processos de valo-

ració dels pacients afectats de síndromes de sensibilització central, només es sol·li-
citin aquelles proves en les quals estigui demostrada la seva utilitat per a valorar la 
capacitat laboral de l’individu.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35787 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 16.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35787)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió de tot el text de l’apartat 3

Proposta de resolució sobre el millorament del diagnòstic precoç del 
càncer
250-00521/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35764; 35784 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.09.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 35764)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou punt 4
4. Promoure un canvi de model retributiu de les oficines de farmàcia, adaptat al 

nou paper assistencial que la farmàcia comunitària ha de poder desenvolupar com 
a espai de salut.
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35784)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1
1. Desenvolupar actuacions, tal com ja s’està fent actualment de manera coordi-

nada per avançar i millorar la col·laboració entre els diferents agents sanitaris (metges, 
infermeres i farmacèutics) a l’hora de detectar possibles símptomes de malalties greus.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3
3. Potenciar i desenvolupar actuacions per tal d’ampliar el rol de la farmàcia 

comunitària en la prestació de serveis a la ciutadania com un element clau per mi·
llorar l’eficiència del nostre sistema de salut.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35786 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 16.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35786)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació
El Parlament de Catalunya valora positivament la incorporació d’una dotació ex-

traordinària de professorat amb l’especialitat d’orientació a l’institut Montserrat Colo-
mer, de Sant Esteve de Sesrovires, atès que les seves necessitats així ho requerien i ins-
ta el Govern a garantir que les necessitats d’atenció al conjunt de l’alumnat es satisfan.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35785 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 16.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35785)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació
El Parlament de Catalunya insta el govern a informar i compartir amb els grups 

parlamentaris i els diferents estaments de l’àmbit educatiu, abans d’acabar el primer 
trimestre de l’any 2017, els aspectes referits a l’aplicació del decret 39/2014 pel qual 
es regulen els procediments per definir el perfil i la provisió de llocs de treball docent.
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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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 35783 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 19.09.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 35783)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició del punt 3
3. Encarregar en aquest mateix grup de treball, de manera coordinada amb 

l’AQuAS, una valoració prospectiva, a curt i mig termini, de la incidència prevista 
de la EA greu a Catalunya, així com també dels requeriments futurs de les tècniques 
de tractament d’aquesta patologia.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 4
4. Establir una llista d’espera única on s’incloguin tots els pacients pendents de 

tractament per la patologia d’estenosi aòrtica valvular, sense fer cap diferenciació ni 
exclusió en funció de la tècnica que, en cada cas, els metges experts de les unitats de 
tractament puguin indicar d’acord als criteris clínics i als factors de risc de cadascun 
dels pacients. La priorització dels casos dins d’aquesta llista d’espera s’ajustarà als 
criteris generalment establerts per totes les patologies similars.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 6
6. Implementar els criteris que han de tenir els centres públics de Catalunya per 

tal de poder realitzar la tècnica de substitució valvular aòrtica per via percutània 
que, en tot cas, hauran de disposar d’un equip multidisciplinar composat per cardi·
òlegs, cirurgians cardíacs, cirurgians vasculars, hemodinamistes, radiòlegs, anes·
tesistes i infermeria especialitzada, un equip de model multidisciplinar no solament 
de decisió sinó d’actuació.

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials pels comptes 
oficials del Govern
250-00561/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 35796 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials per part dels comptes ofi·
cials del Govern, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institu·
cionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
En els darrers dies hem vist com el Govern de la Generalitat i diferents depar·

taments han fet piulades a la xarxa social Twitter, des dels seus respectius comptes 
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oficials amb el logotip del Govern, mostrant els diferents consellers en actes polítics 
particulars o promocionant actes del seu respectiu partit polític.

Aquesta pràctica d’utilitzar les xarxes socials amb clares finalitats partidistes, en 
què es barregen les activitats personals dels consellers, siguin les que foren, amb la 
seva agenda institucional, és inacceptable i contravé diametralment el perfil estric·
tament institucional que han de tenir els canals de comunicació dels diferents de·
partaments a les xarxes socials.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya subratlla que els perfils oficials del Govern de la 

Generalitat i dels seus departaments a totes les xarxes socials han de tenir un caràc·
ter estrictament institucional i han de centrar·se només en l’activitat institucional del 
conseller i del Departament.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a fer un ús estric·
tament institucional de tots els seus perfils oficials a les xarxes socials i no reflectir 
en cap moment l’activitat privada o política dels consellers.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a posar a disposi·
ció de tots els grups parlamentaris el llibre o manual d’estil dels perfils oficials del 
Govern i dels departaments a totes les xarxes socials.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta GP C’s

Proposta de resolució sobre el tractament integral dels pacients amb 
implant coclear
250-00562/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 35899 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

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 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el tractament 
integral dels pacients amb implant coclear, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Existeix un rigorós protocol de selecció de candidats a un implant coclear, que 

segueixen els Otorinolaringòlegs. S’estima que hi ha uns 90 casos any de nous pa·
cients que reben aquest tractament.

És un dispositiu que facilita audició a persones amb sordesa bilateral severa/pro·
funda i que els permet la integració educativa, social i laboral. Per obtenir el rendi·
ment òptim, cal que el pacient faci logopèdia i rehabilitació.

En aquests moments la cobertura pública facilita la cirurgia, l’aparell i la logopè·
dia, però no els recanvis bàsics (antena, bobina, cables), suport tècnic del fabricant i 
manteniment periòdic que aquest aparell requereix per continuar funcionant en les 
millors condicions possibles.

El manteniment té un cost aproximat d’uns 550 a 650 euros any (segons si el 
pacient es adult o nen, respectivament) que ha d’assumir totalment l’interessat o la 
seva família.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Assumir el cost dels recanvis i manteniment dels pacients intervinguts quirúr·

gicament d’implant coclear, tant adults com nens.
2. Garantir la renovació del processador als set anys d’antiguitat, tal com esta·

bleix la normativa.

Palau del Parlament, 14 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis 
sanitaris
250-00563/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 35912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu·

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i 
serveis sanitaris a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La publicitat té com a objectiu la promoció de productes, serveis i establiments 

i és una activitat perfectament legítima a la nostra societat basada en la llibertat de 
mercats. La publicitat de productes, serveis i establiments sanitaris, tenen un com·
ponent addicional com és la protecció de la salut de les persones, en un marc d’una 
certa complexitat tècnica.

Amb caràcter general, els drets dels consumidors davant les activitats publicità·
ries estan reconeguts a Catalunya en el marc de la Llei 22/2010 del Codi de Consum 
de Catalunya, no obstant això no hi ha cap mena de requisit específic per a la publi·
citat de productes, serveis i establiments sanitaris, els quals poden tenir repercussi·
ons sobre la salut de les persones.

La Llei de l’Estat 34/1988, general de la publicitat, en el seu article 5.1, reconeix 
les característiques específiques de la publicitat sobre productes i serveis sanitaris, 
i estableix la possibilitat que aquesta sigui regulada per normes específiques o sot·
mesa a un règim d’autorització administrativa.

En els darrers anys han proliferat les campanyes publicitàries que promouen de·
terminats establiments que ofereixen serveis sanitaris que utilitzen tècniques, com 
a mínim dubtoses, per tal d’atraure l’atenció dels consumidors com ara la presència 
de persones conegudes, incloure preus que no es corresponen als serveis oferts, o 
incloure l’adjectiu «social» per diferenciar l’activitat d’altres competidors.

Així doncs, per tal de garantir els drets dels consumidors específicament en el 
camp de la salut, considerem imprescindible regular la publicitat de productes, serveis 
i establiments sanitaris, especialment en tot allò que fa referència a una informació 
adequada sobre els productes i serveis que puguin afectar la salut de les persones.

Ateses les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de sanitat, 
defensa dels consumidors i publicitat, el Govern de la Generalitat té la capacitat su·
ficient per tal de regular la publicitat de productes, serveis i establiments sanitaris.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre·
senta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar els acords 

necessaris per tal de regular la publicitat de productes, serveis i establiments sani·
taris a Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Proposta de resolució sobre les residències geriàtriques emplaçades 
en territoris inundables
250-00564/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 35924 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

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 
residencias geriátricas en territorios inundables, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A raíz de la muerte de cuatro personas ahogadas como consecuencia del desbord·

amiento del Rio Sió, en la Residencia Ribera de Sió, se ha propuesto por parte del 
Síndic de Greuges y se ha evidenciado también la necesidad de hacer una inspección 
intensiva de todas aquellas residencias geriátricas que puedan estar situadas en zonas 
inundables, y así evitar que vuelva a suceder hechos luctuosos como los que ocurrie·
ron en dicha residencia y preservar el bienestar y la seguridad de los usuarios.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a 
1. Informar al Parlament de todas las Residencias Geriátricas del territorio de 

Cataluña que están situadas en territorios inundables.
2. Realizar una campaña intensiva de inspecciones en todas las zonas inundables.
3. Indicar el número de inspecciones realizadas por parte del Servicio de Inspec·

ción del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies efectuadas desde el mes de 
noviembre de 2015 en todas las Residencias Geriátricas situadas en zonas inundables.

Palacio del Parlamento, 14 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre l’abastament d’aigua potable als veïns 
de l’espai rural de Gallecs
250-00565/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 35939 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlament
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popu·

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre l’abastament d’aigua potable 
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als veïns de l’espai rural de Gallecs, per tal que sigui substanciada davant la Comis·
sió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els veïns de l’espai natural de Gallecs, al terme municipal de Mollet del Vallès 

(Vallés Oriental), no disposen d’una xarxa d’abastament d’aigua potable de mane·
ra que es doten d’aquest servei a través de pous d’aigua de la capa freàtica. L’aigua 
dels mateixos no és de qualitat potable per l’alt contingut de nitrats, però tampoc la 
capacitat de la capa freàtica és suficient per abastir als usuaris, tan domèstics com 
agropecuaris.

L’Associació de Veïns de Gallecs ha denunciat reiteradament la situació. La dar·
rera vegada aquest estiu posant en relleu l’assecament progressiu dels pous i, per 
tant, l’augment les dificultats dels veïns d’abastir·se. La situació ha arribat a provo·
car l’abastament d’urgència d’aigua proporcionat pel Consorci de Gallecs.

Aquesta situació es podria resoldre amb l’execució del projecte de subminis·
trament d’aigua des del dipòsit dels Bandolers que es troba pendent des de fa força 
temps. De moment no existeix una previsió de l’execució atès que depèn, alhora, del 
Pla especial urbanístic de Gallecs que també es troba pendent des de fa anys.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre·
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Dur a terme les accions necessàries per tal de garantir l’abastament d’aigua a 

les llars de l’espai rural de Gallecs que no en disposen, mentre no s’executi i fina·
litzi una xarxa definitiva d’aigua potable que eviti la sobre explotació dels pous dels 
quals s’abasteixen actualment.

2. Programar l’execució del projecte de subministrament permanent d’aigua po·
table als veïns de l’espai rural de Gallecs.

Palau del Parlament, 15 de setembre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

Proposta de resolució sobre les autocaravanes
250-00566/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 35941 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Laura Vílchez Sánchez, diputada, Joan Gar·

cía González, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo es·
tablecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la 
Propuesta de resolución sobre las autocaravanas, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Empresa i Coneixement, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las ventas de autocaravanas han aumentado significativamente en los últimos me·

ses situándose a niveles similares a los que había antes del desplome de ventas que se 
produjo en 2008 coincidiendo con el inicio de crisis económica que sufre el país. El 
alquiler de autocaravanas sin embargo ya supera los valores de años anteriores.

Las asociaciones de autocaravanistas calculan que aproximadamente pueden lle·
gar a circular en los picos más altos de turismo en Catalunya unas 250.000 autoca·
ravanas por el territorio catalán.
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La red que acoge este tipo de turismo sufre de unas carencias que la alejan de 
los servicios que ofrecen otras regiones europeas como por ejemplo las francesas.

Este tipo de turismo suele ser familiar y en ruta, lo cual supone que los carava·
nitas que pudieran aparcar en puntos cercanos a las poblaciones tuvieran la posibi·
lidad de valerse de los servicios que los municipios ofrecen también a otro tipo de 
turistas sobre todo en temporadas altas como la estival.

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. Poner en práctica un programa de colaboración entre el departamento com·

petente en materia de turismo y las distintas administraciones locales con el obje·
tivo de ampliar la red de áreas de acogida para autocaravanas que garanticen unos 
servicios mínimos comunes cercanos a los núcleos urbanos o poblaciones, como el 
vaciado y recarga de agua o puntos de recarga de baterías.

2. Impulsar una tarificación específica para autocaravanas en los campings pú·
blicos y privados del territorio catalán con la intención de ofrecerles únicamente el 
derecho a aparcamiento en sus instalaciones regulado por tramos horarios.

3. Elaborar un informe que evalúe la posibilidad de ofrecer este tipo de áreas de 
acogida como fuente de negocio para las fincas rústicas (viñas, granjas, cavas, etc.), 
ampliando así la oferta de estacionamiento a las autocaravanas que circulan por el 
territorio catalán y fomentando a la vez el comercio de productos autóctonos.

Palacio del Parlamento, 15 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Laura Vílchez Sánchez, Joan García Gon·

zález, diputados, GP C’s

Proposta de resolució sobre l’Institut d’Aran
250-00567/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 36042 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu·
ció, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’Institut d’Aran és l’única infraestructura d’educació secundària a l’Aran, que 

acull alumnes de tota la Vall d’Aran que duen a terme estudis d’ESO, batxillerat, 
cicles formatius i altres.

L’any 2009 el Govern de la Generalitat, presidit aleshores per José Montilla, va 
impulsar la reforma i rehabilitació d’aquest edifici, la qual es preveia que es desen·
volupés en tres fases: les dues primeres, per a construir i millorar l’interior del cen·
tre; i la tercera, per a rehabilitar l’espai exterior i construir un espai cobert multifun·
cional per a desenvolupar·hi activitats esportives i d’altres tipus, i protegir l’alumnat 
els dies de mal temps.

El 2010 van finalitzar aquestes obres d’adequació, una millora molt reivindicada 
tant pel professorat i l’alumnat com per les famílies, ja que, fins aleshores, estava 
molt deteriorat per l’ús i pel pas del temps.
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Tanmateix, després de sis anys d’ençà de la reforma integral de l’Institut d’Aran, 
aquesta tercera fase encara no s’ha fet, i el Departament d’Ensenyament tampoc no 
ha mostrat interès a iniciar aquestes obres. Així mateix, per a poder dur a terme 
aquesta obra o, si no és possible (tal com ha sol·licitat el mateix Institut) la construc·
ció d’una sala coberta on poder dur a terme aquestes activitats, cal demolir els antics 
barracons instal·lats al pati de l’Institut.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Desfer la construcció dels antics barracons, que representen un risc per a la 

seguretat, per a poder ampliar el pati de l’Institut d’Aran.
2. Finalitzar la tercera fase de reforma de l’Institut d’Aran, per a millorar la qua·

litat de la formació i el benestar d’alumnes i professors en el termini abans de fina·
litzar el curs 2016·2017.

Palau del Parlament, 9 de setembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Òscar Ordeig i Molist,
diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre el bloqueig a Cuba
250-00568/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 36053 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució contra el 
bloqueig a Cuba, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Ja han passat 21 mesos des de que el president dels Estats Units Obama qualifi·

qués el bloqueig contra Cuba d’obsolet, ancorat en el passat, una peça de la Guerra 
Freda, i reconegués que no ha funcionat pels objectius històrics dels Estats Units.

Malgrat els avenços de les relacions entre Cuba i els Estats Units en aquests dar·
rers dos anys, el bloqueig es manté inalterable perjudicant la qualitat de vida dels 
cubans i les cubanes.

Es calcula que el bloqueig li ha costat a l’illa despeses per un valor de 125.873 
milions de dòlars.

Aquest 26 d’octubre l’Assemblea General de Nacions Unides tornarà a votar la 
«Necessitat de posar fi al bloqueig econòmic, comercial i financer imposat pels Es·
tats Units d’Amèrica contra Cuba». En 24 ocasions el bloqueig ha estat condemnat 
per l’Assemblea General de Nacions Unides, l’any passat la votació contra el blo·
queig a Cuba va obtenir 191 vots a favor, pràcticament la unanimitat de la cambra.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant 

el Govern de l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern dels Estats Units 
d’Amèrica expressi la condemna pel manteniment del bloqueig econòmic, financer 
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i comercial a Cuba i l’encoratgi a derogar el més aviat possible les lleis Helms Bur·
ton i Torricelli.

Palau del Parlament, 16 de setembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
250-00569/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 36057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el apoyo 
al año europeo del patrimonio cultural, para que sea sustanciada ante la Comissió 
de Cultura, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La Comisión Europea ha presentado una propuesta de decisión COM (2016) 543 

final, de 30 de agosto de 2016, para que preferentemente el año 2018 sea considerado 
Año Europeo del Patrimonio Cultural.

Los objetivos de dicha propuesta se centran particularmente en lo siguiente: 
– Poner en valor el patrimonio cultural europeo como elemento esencial de la 

diversidad cultural, así como del diálogo intercultural.
– Destinar medios para salvaguardarlo.
– Dar a conocer a un público más amplio el legado que los ciudadanos europeos 

tienen a su alcance, así como promover que el patrimonio cultural europeo contri·
buya a la economía y a la sociedad europea en su conjunto.

En este sentido el Año Europeo permitiría, tal como indica la propuesta en «ani·
mar a los Estados miembros y a las partes interesadas a colaborar para desarrollar 
un planteamiento más sólido y más integrado del patrimonio cultural», respetando 
plenamente el principio de subsidiariedad.

A tal fin, la propuesta de la Comisión prevé campañas de difusión y promoción 
del Año Europeo del Patrimonio Cultural, así como de eventos e iniciativas a escala 
europea, nacional, regional y local.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya recalca la importancia de la propuesta de la Comi·

sión Europea en el sentido de considerar preferentemente el año 2018 Año Europeo 
del Patrimonio Cultural.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a coordinar con 
el Gobierno de España, como país miembro de la Unión Europea, las acciones ne·
cesarias para dar apoyo a esta iniciativa y difundirla.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a colaborar acti·
vamente con el Gobierno de España en caso de que dicha decisión sea finalmente 
aprobada, para dar cumplimiento a la misma y potenciar así la riqueza, diversidad y 
patrimonio cultural de nuestro territorio.

Palacio del Parlamento, 16 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 29/XI, sobre l’autopista C-32 
de Montgat a Palafolls
290-00017/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 35898 / Coneixement: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat, en relació amb l’infor·

me de retiment de comptes de la Resolució 29/IX (290·00017/11), sobre l’autopista 
C·32 de Montgat a Palamós, 290·00017/11.

Exposo:
Que s’ha observat una errada material en la darrera frase del paràgraf quart 

de l’informe esmentat, de manera que allà on diu «En aquesta línia actualment el 
DTES està realitzant les obres de millora de dos enllaços de la C-32 a Mataró i Ar-
gentona, per millorar la connectivitat dels àmbits de Mataró Parc i Sorrall, que es 
preveu estiguin enllestides a partir de la tardor de 2016.», ha de dir: «En aquesta 
línia, el DTES ha realitzat les obres de millora de dos enllaços a la C-32 a Mataró 
i Argentona per millorar la connectivitat dels àmbits de Mataró Parc i Sorrall, les 
quals van entrar en servei el passat 30 de juliol.»

Per la qual cosa,

Sol·licito:
La correcció de l’errada material observada.

Barcelona, 12 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 35/XI, sobre el projecte de 
centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central
290-00023/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35769 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 Resolució 35/XI sobre el projecte de cen·
tre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central, us trameto amb aquest 
escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així 
com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actua·
cions que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la 
Resolució.

Barcelona, 6 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Annex
Per acord dels plens de l’Ajuntament de Sabadell de març de 2006, desembre 

de 2008 i juny de 2010, s’acorda cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya 
la finca de 4.737,85 metres quadrats situada a Diego de Almagro 34·36 perquè es 
destini a la construcció d’una Residència i un centre de dia de gent gran que, inde·
pendentment de qui la construeixi, serà de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat va acceptar la cessió l’octubre de 2010. Ajuntament i Generalitat 
signen el document de cessió el 22 de novembre de 2011, en el qual s’estableix que, 
si en 5 anys a partir d’aquella data (22 de novembre de 2016) la finca no ha estat 
destinada a l’ús previst, s’extingirà automàticament la cessió.

La limitació a cinc anys en la cessió de patrimoni públic està inclosa a l’article 
50 del Reglament de patrimoni dels ens locals i als art. 211 i 212 del text refós de la 
Llei Municipal de règim local de Catalunya, i és una condició que l’Ajuntament en 
principi no podria revocar amb un acord de rang menor a una Llei.

En l’acord s’especifica que la reversió a l’Ajuntament del terreny cedit és imme·
diata i automàtica, si en el termini de 5 anys la finca no ha estat destinada a l’ús; per 
tant, cal que en aquell moment ja s’estigui prestant el servei per al qual va ser cedit.

Recentment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament 
de Sabadell han constituït una Comissió treball de residències de la gent gran de Sa·
badell. Aquesta Comissió està formada per:

– El regidor/a d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell.
– Dos representats del Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya.
– Un/a representant de cada Grup Municipal.
– Entre sis i nou representants de la Plataforma d’entitats per a la residència del 

Sector Sud de Sabadell. Formada per diferents associacions i federacions de la ciutat.
– Un/a tècnica municipal que actua també com secretari/a tècnic/a.
– Puntualment, persones expertes per tractar temes específics.
Els objectius de la Comissió són diversos. Cal destacar·ne l’elaboració d’un diag·

nòstic compartit sobre la situació de les places de residència de gent gran a la ciutat; 
la formulació de propostes a curt i mig termini per a la resolució progressiva del 
dèficit de places amb suport públic a la ciutat, i l’establiment d’un calendari d’actua·
cions per incrementar les places amb suport públic per a la construcció d’un centre 
de titularitat pública.

Aquesta Comissió es va reunir en sessió inicial de constitució el passat 12 de 
juliol i va acordar·ne el seu funcionament. També es va presentar i debatre un diag·
nòstic de l’estat de la situació. S’ha constatat un cert dèficit de places residencials 
públiques per a la gent gran a la ciutat de Sabadell, que la situa en un lloc prioritari 
en la provisió de serveis per a la gent gran. Alhora s’està treballant per actualitzar 
la cessió del solar i revisar el projecte inicial de residència del Sud per comprovar la 
seva validesa en el moment actual.

La Comissió està convocada pel proper 22 de setembre. En aquesta sessió es pre·
veu aprovar l’acta de la sessió de constitució. Estan previstes 3 sessions de treball 
abans d’acabar l’any on es treballarà i aprofundirà sobre el projecte original i la seva 
validesa, possibilitats d’actualització, situació de l’acord de cessió dels terrenys, mo·
dels, respostes i ampliació de places amb finançament públic.

Pel que fa a l’import que s’hauria assignat a aquest equipament no executat, els 
faig avinent que el 2012 es va dedicar la partida d’aquesta actuació a socórrer altres 
necessitats del Departament.
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Control del compliment de la Resolució 36/XI, sobre el projecte de 
centre de dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central
290-00024/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35793 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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

nya, i per tal de donar compliment a la Resolució 36/XI sobre el projecte de centre de 
dia i residència per a gent gran Sabadell Parc Central, us trameto amb aquest escrit 
el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la 
previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que 
contribueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 13 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Per acord dels plens de l’Ajuntament de Sabadell de març de 2006, desembre 

de 2008 i juny de 2010, s’acorda cedir gratuïtament a la Generalitat de Catalunya 
la finca de 4.737,85 metres quadrats situada a Diego de Almagro 34·36 perquè es 
destini a la construcció d’una Residència i un centre de dia de gent gran que, inde·
pendentment de qui la construeixi, serà de titularitat de la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat va acceptar la cessió l’octubre de 2010. Ajuntament i Generalitat 
signen el document de cessió el 22 de novembre de 2011, en el qual s’estableix que, 
si en 5 anys a partir d’aquella data (22 de novembre de 2016) la finca no ha estat 
destinada a l’ús previst, s’extingirà automàticament la cessió.

La limitació a cinc anys en la cessió de patrimoni públic està inclosa a l’article 
50 del Reglament de patrimoni dels ens locals i als art. 211 i 212 del text refós de la 
Llei Municipal de règim local de Catalunya, i és una condició que l’Ajuntament en 
principi no podria revocar amb un acord de rang menor a una Llei.

En l’acord s’especifica que la reversió a l’Ajuntament del terreny cedit és imme·
diata i automàtica, si en el termini de 5 anys la finca no ha estat destinada a l’ús; per 
tant, cal que en aquell moment ja s’estigui prestant el servei per al qual va ser cedit.

Recentment, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament 
de Sabadell han constituït una Comissió treball de residències de la gent gran de Sa·
badell. Aquesta Comissió està formada per:

– El regidor/a d’Acció Social de l’Ajuntament de Sabadell.
– Dos representats del Departament de Treball Afers Socials i Famílies de la 

Generalitat de Catalunya.
– Un/a representant de cada Grup Municipal.
– Entre sis i nou representants de la Plataforma d’entitats per a la residència del 

Sector Sud de Sabadell. Formada per diferents associacions i federacions de la ciutat.
– Un/a tècnica municipal que actua també com secretari/a tècnic/a.
– Puntualment, persones expertes per tractar temes específics.
Els objectius de la Comissió són diversos. Cal destacar·ne l’elaboració d’un diag·

nòstic compartit sobre la situació de les places de residència de gent gran a la ciutat; 
la formulació de propostes a curt i mig termini per a la resolució progressiva del 
dèficit de places amb suport públic a la ciutat, i l’establiment d’un calendari d’actua·
cions per incrementar les places amb suport públic per a la construcció d’un centre 
de titularitat pública.

Aquesta Comissió es va reunir en sessió inicial de constitució el passat 12 de 
juliol i va acordar·ne el seu funcionament. També es va presentar i debatre un diag·
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nòstic de l’estat de la situació. S’ha constatat un cert dèficit de places residencials 
públiques per a la gent gran a la ciutat de Sabadell, que la situa en un lloc prioritari 
en la provisió de serveis per a la gent gran. Alhora s’està treballant per actualitzar 
la cessió del solar i revisar el projecte inicial de residència del Sud per comprovar la 
seva validesa en el moment actual.

La Comissió està convocada pel proper 22 de setembre. En aquesta sessió es pre·
veu aprovar l’acta de la sessió de constitució. Estan previstes 3 sessions de treball 
abans d’acabar l’any on es treballarà i aprofundirà sobre el projecte original i la seva 
validesa, possibilitats d’actualització, situació de l’acord de cessió dels terrenys, mo·
dels, respostes i ampliació de places amb finançament públic.

Control del compliment de la Resolució 37/XI, sobre el copagament 
de l’atenció a les persones en situació de dependència
290-00025/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35770 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 Resolució 37/XI sobre el copagament de 
l’atenció a les persones en situació de dependència, us trameto en aquest escrit el re·
sum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la pre·
visió de desenvolupament –o el termini previst per a realitzar·les– d’altres actuacions 
que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 6 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
El passat trimestre, aquest Departament va iniciar una revisió de caràcter tècnic 

de l’Ordre BSF/130/2014. Aquest proper mes de setembre hi ha previst encetar la 
formació d’un grup de treball entre el Departament i el sector afectat per tal de do·
nar continuïtat a aquesta revisió, d’acord amb el sector de la discapacitat.

El passat 25 de maig de 2016 aquest Govern va presidir la sessió de constitució 
del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT). Aquest Consell suposa 
un pas endavant en la promoció de l’autonomia personal, social i laboral de les per·
sones amb discapacitat. És una eina que ha de permetre donar a les persones amb 
discapacitat l’oportunitat de participar activament en els processos d’adopció de de·
cisions sobre polítiques i programes, inclosos els que els afecten directament. En 
aquesta sessió constitutiva es van signar els acords amb el sector per a fer efectiva 
una revisió de l’import dels coneguts com a «diners de butxaca» de les persones 
amb discapacitat beneficiàries d’un servei residencial. Aquesta revisió s’aplicarà de 
forma retroactiva a gener del 2016. Els efectes d’aquesta mesura s’estan instrumen·
tant a partir de la modificació de l’Ordre BSF/130/2014.

Atès que el Parlament no ha pogut debatre el Projecte de Llei de Pressupostos 
de 2016, s’ha fet impossible la negociació entre els grups parlamentaris, que hagués 
definit el destí de les partides pressupostàries del Departament que encapçalo. Sens 
perjudici del fet que no s’hagi pogut incloure una partida en el Projecte de Llei de 
Pressupostos de 2016, els acords signats amb el CODISCAT permetran la revisió 
dels anomenats «diners de butxaca».
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Control del compliment de la Resolució 38/XI, sobre el 
reconeixement del treball social i comunitari dels professionals dels 
serveis socials bàsics
290-00026/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35771 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 Resolució 38/XI sobre el reconeixement 
del treball social i comunitari dels professionals dels serveis socials bàsics, us tra·
meto en aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la 
Moció, així com la previsió de desenvolupament –o el termini previst per a realit·
zar·les– d’altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius que 
s’especifiquen a la Moció.

Barcelona, 6 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
L’article 45 de mesures de suport i protecció als professionals, de la llei 12/2007, 

d’11 d’octubre, de serveis socials, estableix que les organitzacions de serveis socials 
públics han de garantir als professionals la supervisió, el suport tècnic i la forma·
ció permanent que els permeti donar una resposta adequada a les necessitats i les 
demandes de la població. Tal com assenyala el Consell Assessor de Serveis Soci·
als en les seves recomanacions, es considera la supervisió com un suport tècnic als 
equips, i als responsables d’aquests equips, imprescindible per millorar progressiva·
ment l’atenció a la població. La supervisió facilita els processos de treball interns, 
esclareix tasques i funcions dels diferents interventors socials, ajuda, com altres 
suports tècnics, en la planificació i l’avaluació de programes, i col·labora per com·
prendre les diverses dimensions del funcionament de la seva organització i com els 
afecta en la seva tasca.

En aquest sentit, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies està estu·
diant les formes de col·laboració possibles amb el Col·legi Oficial de Treball Social 
de Catalunya per tal de realitzar un mapeig de la situació de les estructures de su·
port i supervisió dels equips de Serveis Socials Bàsics de Catalunya. D’aquesta ma·
nera, es vol conèixer quantitativament i qualitativament quin és l’estat de la implan·
tació d’estructures de suport i /o supervisió en els equips de serveis socials bàsics i 
establir criteris i marcs amb l’objectiu de presentar, en el futur, una proposta d’im·
plantació de dispositius de supervisió a Catalunya. Aquest Departament informarà 
convenientment al Parlament del resultat d’aquests treballs.

En un altre ordre de coses, el Departament ha obert la convocatòria de sub·
vencions a entitats per atendre famílies en situació de vulnerabilitat social (Ordre 
TSF/154/2016, de 31 de maig i Resolució TSF/1539/2016), per ajudes econòmiques 
i prestació de serveis a famílies i a persones que es troben en situació de vulnerabi·
litat. L’import màxim que es destina als tipus d’accions subvencionables que preveu 
l’esmentada Ordre TSF/154/2016, de 31 de maig, és de tres milions d’euros, amb la 
distribució anual següent: 2’7 milions d’euros per a l’anualitat 2016 i 300.000,00 
euros per a l’anualitat 2017.

A més, el Contracte Programa amb els ens locals 2016·2019 preveu una aporta·
ció per aquest concepte de 5 milions d’euros. Aquesta inversió permetrà l’increment 
del nombre de professionals fins assolir al 2019 la ràtio actualitzada amb la població.
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El passat 18 de juliol, el Departament d’Empresa i Coneixement i el de Treball, 
Afers Socials i Famílies, juntament amb la Federació de Municipis de Catalunya i 
l’Associació Catalana de Municipis, van signar un conveni pel qual es destinen 3.8 
milions d’euros per abonar deutes acumulats per les famílies fins el 31 de desembre 
de 2015 amb relació a la pobresa energètica.

Segons la liquiditat de la Tresoreria, s’estan prioritzant aquells pagaments addi·
cionals als expressats anteriorment, a entitats i ens locals, per tal d’atendre les perso·
nes en situació d’especial vulnerabilitat. Tanmateix, no sempre és possible atendre’ls 
en un termini preestablert.

El Govern de la Generalitat ja garanteix actualment l’accés a les prestacions eco·
nòmiques vinculades al servei d’atenció residencial a totes les persones que com·
pleixen els requisits establerts en la llei de la dependència, tal com queda recollit en 
l’ordre BSF/339/2014, de 19 de novembre, per la qual s’estableixen els criteris per 
determinar l’import de les prestacions econòmiques del Sistema per a l’Autonomia i 
l’Atenció a la Dependència (SAAD) en l’àmbit territorial de Catalunya.

Aquest Departament va iniciar, el passat trimestre, una revisió de caràcter tècnic 
de l’Ordre BSF/339/2014. Aquest proper mes de setembre hi ha previst encetar la 
formació d’un grup de treball entre el Departament i el sector per tal de donar con·
tinuïtat a aquesta revisió amb el màxim consens.

També els informem que s’ha creat un grup de treball intern al Departament 
per tal d’iniciar l’estudi de la reordenació i simplificació de les prestacions socials i 
econòmiques. Aquest grup de treball, coordinat amb el Gabinet Tècnic, es troba en 
una primera fase interna, i properament entrarà en una segona fase, aquest cop amb 
col·laboració externa amb els diferents actors que intervenen en la gestió i aplicació 
de la cartera de serveis socials.

Control del compliment de la Resolució 39/XI, sobre el tractament 
dels termes «mongòlic», «mongolisme» i «subnormal» en els 
diccionaris normatius i en els tesaurus
290-00027/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35918 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 39/XI, sobre el 
tractament dels termes «mongòlic», «mongolisme» i «subnormal» en els diccionaris 
normatius i en els tesaurus (tram. 290·00027/11), us informo del següent:

Amb anterioritat a l’adopció de la Resolució 39/XI, el febrer passat, es va poder 
informar del fet que la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ja ha·
via acordat, en el seu ple de l’11 de desembre de 2015, la revisió de les definicions 
dels termes objecte de la Resolució, i que aquestes modificacions estarien disponi·
bles en la propera actualització en línia del diccionari normatiu de l’Institut d’Estu·
dis Catalans durant l’any 2016.

En relació amb els diversos punts de la Resolució 39/XI adoptada, des de la Di·
recció General de Política Lingüística se n’ha donat trasllat per carta el mes de juliol 
passat a l’Institut d’Estudis Catalans per confirmar l’estat d’aquestes modificacions, 
a l’Institut d’Estudis Aranesi i a la Real Academia Española (RAE) perquè apliquin 
els mateixos criteris en les respectives obres lexicogràfiques, com també a la repre·
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sentació d’Euridyce a l’Estat espanyol, al Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, 
perquè es revisi el Tesaurus Europeu de l’Educació en aquest mateix sentit.

Barcelona, 13 de setembre de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució40/XI, sobre els pagaments de 
les prestacions meritades per fills menors de tres anys
290-00028/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35772 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 Resolució 40/XI sobre els pagaments de les 
prestacions meritades per fills menors de tres anys, us trameto en aquest escrit el re·
sum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció, així com la previ·
sió de desenvolupament –o el termini previst per a realitzar·les– d’altres actuacions 
que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Moció.

Barcelona, 6 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Aquest Departament ja ha tramitat i fets efectius tots els pagaments de les presta·

cions meritades de 2010 i anys anteriors. Actualment i gràcies a les gestions econò·
miques que ha realitzat el Govern, tan sols manca fer efectiu els pagaments del 13% 
dels expedients. Un cop s’hagi fet efectiu aquest darrer pagament, s’haurà liquidat 
tot el deute de la prestació universal. En aquests moments, la situació de les finan·
ces públiques no ens permet donar una previsió exacta, però continuem treballant 
perquè aquest fet tingui lloc tan aviat com sigui possible, d’acord amb la disposició 
addicional cinquantena de la Llei 2/2015, de 11 de març, de Pressupostos de la Ge·
neralitat de Catalunya.

En compliment de la resolució 17/11 del ple d’emergència social, concretament 
del punt 1.1 d) Estudiar la implantació d’una prestació econòmica per a la criança 
adreçada als infants i adolescents d’entre zero i divuit anys, concebuda com un in-
grés directe que ajudaria a compactar els diferents ajuts i prestacions actualment 
existents, el Govern i aquest Departament estan estudiant els ajuts i desgravacions 
fiscals actualment existents, així com la viabilitat de crear una prestació econòmica 
d’aquestes característiques, per implementar·la de manera progressiva per a aquelles 
famílies econòmicament més desafavorides. Aquesta prestació econòmica per a la 
criança vindria a substituir, si fos el cas, la resta de prestacions econòmiques amb 
finalitats similars.

Aquest Departament també està amatent als treballs parlamentaris al voltant de 
la Proposició de Llei de modificació de la Llei 18/2003 de suport a les famílies, per 
establir una prestació econòmica per infants i joves a càrrec menors de divuit anys.

Sens perjudici d’aquest fet, aquest Departament considera que en aquests mo·
ments de construcció de l’estat català del benestar, cal incloure aquest debat en el 
debat integral de la protecció social catalana.

En un altre ordre de coses, en el marc del desplegament del Pacte per a la Infàn-
cia que duu a terme la Taula Nacional de la Infància de Catalunya, s’ha constituït el 
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grup de treball operatiu Càlcul de la inversió pública en infància i adolescència amb 
l’encàrrec d’establir els criteris i la fórmula per al càlcul de la inversió pública en in·
fància a Catalunya, segons les recomanacions europees i internacionals. També s’ha 
constituït el grup de treball operatiu Atenció integral a la infància i l’adolescència 
en risc o exclusió social, format per representants dels departaments de Presidència; 
Treball, Afers Socials i Famílies; Economia i Hisenda i UNICEF i l’Institut Infàn·
cia i Món urbà (CIIMU), amb l’encàrrec de desenvolupar les accions interdeparta·
mentals adreçades a la infància i l’adolescència en situació de risc o exclusió social, 
recollides en el Pla d’acció per a la lluita contra la pobresa i per a la inclusió social 
2015-2016, i donar resposta a l’article 77 de la Llei 14/2010 dels drets i les oportuni·
tats en la infància i l’adolescència, sobre prevenció del risc social.

Control del compliment de la Resolució 52/XI, sobre les subvencions 
als centres especials de treball
290-00040/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35773 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 Resolució 52/XI sobre les subvencions als 
centres especials de treball, us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que 
s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupa·
ment o el termini previst per a realitzar altres actuacions que contribueixen a donar 
compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 12 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us informem que s’ha donat trasllat d’aquesta Resolució al Secretario de Estado 

de Empleo, Sr. Juan Pablo Riesgo Figuerola·Ferretti per tal de fer front a la situació 
provocada per l’incompliment dels acords bàsics per part del Govern de l’Estat en 
matèria de finançament dels Centres Especials de Treball. S’ha sol·licitat l’augment 
de les transferències a fi de poder incrementar, en l’actual exercici pressupostari, els 
recursos pressupostaris destinats a les subvencions per a noves altes de treballadors 
als centres especials de treball, de manera que les cobreixin i es converteixin de nou 
en un incentiu per a la creació d’ocupació. També s’ha demanat al Govern de l’Estat 
que augmenti les transferències a fi de poder incrementar, en l’actual exercici pres·
supostari, els recursos pressupostaris destinats a subvencions als centres especials 
de treball en una quantitat suficient.

Així mateix, el passat 22 d’abril es va constituir una taula de treball amb totes 
les entitats representatives dels Centres Especials de Treball de Catalunya per tal de 
definir un nou model de treball protegit a Catalunya. En aquesta taula de treball s’es·
tan establint els criteris en què s’ha de basar el suport a la contractació de persones 
amb discapacitat en Centres Especials de Treball i, alhora, la taula actua com a punt 
de trobada de les diferents entitats del sector. Aquest Departament també s’ha com·
promès amb un calendari de pagament dels recursos pressupostaris als centres,que 
està complint i executant.

Fascicle segon
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Control del compliment de la Resolució 54/XI, sobre la pèrdua de 
llocs de treball a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres 
de l’Ebre
290-00042/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35794 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 Resolució 54/XI sobre la pèrdua de llocs 
de treball a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre, us trame·
to en aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la 
Moció, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar 
altres actuacions que contribueixen a donar compliment els objectius que s’especi·
fiquen a la Moció.

Barcelona, 12 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Aquest Departament, a través de la Direcció General de Relacions Laborals i 

Qualitat en el Treball, ha explorat i explorarà totes les possibilitats per mantenir els 
llocs de treball a les plantes, mantenint un diàleg amb cadascuna de les parts, de 
forma compatible amb la viabilitat empresarial.

Amb relació a la creació d’una taula de diàleg per tal d’elaborar un pla industrial 
de futur entre els agents socials del territori, el Departament d’Empresa i Coneixe·
ment informa que el Govern ja disposa d’un instrument per aquest diàleg: el Consell 
Català de l’Empresa, que es configura com un òrgan d’assessorament i de participa·
ció institucional en la definició i el disseny de la política industrial de Catalunya. El 
Consell Català de l’Empresa té, entre d’altres, les funcions de contribuir a establir 
les bases necessàries per al manteniment de l’activitat industrial, afavorir el marc 
idoni per la competitivitat del sector industrial i impulsar instruments que facilitin 
l’acceleració del canvi i el desenvolupament industrial.

D’altra banda, el Govern està impulsant els treballs per definir un Pacte Nacional 
per la indústria, de forma concertada amb les organitzacions empresarials, per esta·
blir un marc estable i a llarg termini de la política industrial del nostre país, per tal 
que la indústria sigui un renovat motor de creixement econòmic.

Així, el programa de reactivació industrial que el Govern està executant a través 
de la Direcció General d’Indústria, amb l’objectiu de recuperar i mantenir l’activitat 
productiva a Catalunya, s’adreça a tot el territori però té en compte especificitats ter·
ritorials, de manera que, en el casos on hi ha un procés de reestructuració industrial, 
es duen a terme actuacions específiques, centrades en el territori afectat.
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Control del compliment de la Resolució 67/XI, sobre les subvencions 
als agricultors per a la instal·lació de xarxes antipedra
290-00055/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35836 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlament
Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta·

ció de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Regla·
ment del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli·

ment de la Resolució 67/XI, sobre les subvencions als agricultors per a la instal·lació 
de xarxes antipedra, amb número de tramitació 290·00055/11, el control de com·
pliment de la qual correspon a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali·
mentació.

Barcelona, 12 de setembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen·

tació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen·
tació (reg. 35836).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 10.10.2016 al 31.10.2016) del termini que dispo·
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
02.11.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2016.

Control del compliment de la Resolució 68/XI, sobre els ajuts als 
agricultors i els ramaders del Pirineu
290-00056/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 35837 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.09.2016

A la Mesa del Parlament
Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta·

ció de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Regla·
ment del Parlament de Catalunya,

Sol·licito: 
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli·

ment de la Resolució 68/XI, sobre els ajuts als agricultors i els ramaders del Pirineu, 
amb número de tramitació 290·00056/11, el control de compliment de la qual cor·
respon a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Barcelona, 12 de setembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen·

tació
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen·
tació (reg. 35837).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 10.10.2016 al 31.10.2016) del termini que dispo·
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
02.11.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.09.2016.

Control del compliment de la Resolució 73/XI, sobre la línia 10 del 
metro
290-00061/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35893 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 73/XI, sobre la línia 
10 del metro (tram. 290·00061/11), us informo del següent:

Les obres de la futura línia L10 SUD del metro de Barcelona estan en execució 
des de l’entrada en servei de la línia L9 SUD, el passat mes de febrer. El calendari 
fixat pel Govern per donar cobertura als barris de la Marina i la Zona Franca esta·
bleix l’objectiu que la seva finalització es produeixi durant l’any 2017.

En aquests moments s’estan duent a terme les infraestructures i instal·lacions ne·
cessàries per habilitar el túnel que uneix l’enllaç de la línia L10 SUD amb la línia 
L9 SUD i el viaducte de la Zona Franca.

Barcelona, 14 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 74/XI, sobre les 
infraestructures ferroviàries de Tarragona
290-00062/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35894 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 74/XI, sobre les 
infraestructures ferroviàries de Tarragona (tram. 290·00062/11), us informo del se·
güent:

El Govern de la Generalitat ha instat, reiteradament, el Govern de l’Estat espa·
nyol, en les múltiples reunions bilaterals que manté el Departament de Territori i 
Sostenibilitat amb el Ministeri de Foment, l’impuls de les obres d’implantació de 
l’ample mixt al corredor Nus de Vila·seca · Nus de Castellbisbal. Ha instat el Go·
vern de l’Estat espanyol a establir un calendari de posada en servei a fi de permetre 
el trànsit de mercaderies en ample estàndard europeu i afavorir, d’aquesta manera, 
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la millora de la competitivitat, la sostenibilitat ambiental i potenciació del port i les 
àrees industrials de Tarragona.

Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat considera necessari el 
desplegament, a curt i mitjà termini, de l’ample de via estàndard europeu, d’acord 
amb la proposta recollida al document Agenda catalana del corredor mediterrani. 
Aquest document, que ha estat lliurat al Ministeri de Foment i a la Comissió Euro·
pea, constitueix la proposta de la Generalitat en relació amb la xarxa ferroviària ca·
talana del corredor mediterrani, i en la qual s’indiquen les actuacions necessàries, la 
seva planificació i les tasques a impulsar per al compliment dels terminis proposats.

Concretament, el document considera, a curt termini, la finalització i aprovació 
de l’Estudi informatiu de la connexió ferroviària per al trànsit de mercaderies entre 
l’area de Tarragona i la línia Castellbisbal/Papiol-Mollet-Sant Fost, a fi d’oferir, a 
mitjà termini, per a les mercaderies, un encaminament alternatiu a l’itinerari actual 
del corredor costaner. Així mateix, en el document també s’inclou, com actuació a 
curt termini, la implantació de l’ample mixt al corredor Castelló·Camp de Tarrago·
na, i la planificació i tasques a escometre per al desplegament de l’ample estàndard 
europeu a la resta de la xarxa ferroviària del corredor mediterrani a Catalunya.

Cal dir que el Govern de la Generalitat va crear el passat 25 de maig la Taula 
Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani per impulsar les infraestructures ne·
cessàries en aquest corredor, en la qual hi participen tots els sectors implicats: ad·
ministracions, agents econòmics i agents socials.

Un dels objectius d’aquesta Taula Estratègica és l’establiment d’acords de col·la·
boració amb els governs del País Valencià, Múrcia, les Illes Balears i Andalusia, i 
de mecanismes de seguiment i col·laboració amb els governs de l’Estat i la Unió Eu·
ropea. Tanmateix, pel que fa a les infraestructures, una de les funcions de la Taula 
Estratègica és la definició d’una agenda d’inversions en infraestructures acordada 
amb el Govern de l’Estat i la Unió Europea.

Barcelona, 14 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 75/XI, sobre una rotonda de 
la carretera N-II al pas per Premià de Mar
290-00063/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35895 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 75/XI, sobre una 
rotonda de la carretera N·II al pas per Premià de Mar (tram. 290·00063/11), us in·
formo del següent:

S’han tingut en compte les propostes sorgides a partir de la participació dels 
veins amb el suport dels tècnics municipals, per tal de trobar la situació òptima per 
la rotonda esmentada.

Barcelona, 14 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat



BOPC 216
22 de setembre de 2016

4.50.01. Compliment de resolucions 50

Control del compliment de la Resolució 76/XI, sobre l’alliberament 
del peatge de l’autopista AP-2
290-00064/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35896 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 76/XI, sobre 
l’alliberament del peatge de l’autopista AP·2 (tram. 290·00064/11), us informo del 
següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha instat al Ministeri de Foment al 
compliment d’aquesta resolució.

Així mateix, s’ha previst que en la planificació sectorial viària que s’hagi de des·
envolupar, la mobilitat sigui un dret i no una obligació i que sigui eficient, segura i 
baixa en carboni.

També cal esmentar que el programa de planejament territorial, marc en el qual 
es van redactar els PTP (Plans territorials parcials), es va desenvolupar a partir de 
la definició d’una sèrie de criteris, els quals van inspirar els continguts i determi·
nacions de tots els PTP, i dels que en relació a la mobilitat és important senyalar 
aquests tres:

– Fer de la mobilitat un dret i no una obligació.
– Facilitar el transport públic mitjançant la polarització i la compacitats dels 

sistemes d’assentaments.
– Atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolu-

paments urbans.
A més, la planificació territorial i sectorial, també va incorporar en les seves pro·

postes els principis de la Llei 9/2003 de la mobilitat:
– El dret dels ciutadans a l’accessibilitat en unes condicions de mobilitat adequa-

des i segures i amb el mínim impacte ambiental possible.
– L’organització d’un sistema de distribució de mercaderies sostenible.
– La prioritat dels mitjans de transport de menor cost social i ambiental, tant de 

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

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

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

clima pel que concerneix la mobilitat.
Per últim el planejament territorial incorpora, també, els principis de la mobilitat 

sostenible, definits per l’Observatori català de la mobilitat:
– Alliberar el carrer de la sobrecàrrega que representa l’excés de mobilitat pri-

vada amb modes de transport de motor i fomentar el repartiment equitatiu de l’espai 
sense que cap mode de transport tingui preeminència sobre la resta.

– Garantir la mobilitat universal perquè dóna prioritat als sistemes de desplaça-
ment més sostenibles: la mobilitat a peu, en bicicleta i en transport públic col·lectiu.
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– Incorporar als instruments urbanístics i territorials la planificació de la mo-
bilitat per reduir la demanda i el nombre de desplaçaments en modes de transport 
no sostenibles.

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

Tots aquests principis dibuixen un marc de referència que, a través de les deter·
minacions del planejament territorial, condicionen el planejament urbanístic, el qual 
les fa aflorar amb ordenacions i accions concretes.

Actualment, des de la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
(DGOTU) s’està redactant el PTP de Penedès, on tots aquests principis hi tornen a 
estar molt presents, i on el sistema d’infraestructures de mobilitat constitueixen un 
important vector estratègic.

D’altra banda, en totes les figures de Planejament urbanístic que es redacten des 
de la DGOTU, la mobilitat sostenible és un dels vectors estratègics que cada cop 
més ens porta a incrementar la modalitat del transport públic col·lectiu en detriment 
de la dels transport privat, i a introduir mecanismes de gestió que assegurin la cor·
recta implementació de les estratègies de mobilitat.

Com a exemple més recent cal esmentar el Pla director urbanístic del Circuit de 
Barcelona– Catalunya, aprovat per resolució del conseller de TES el passat 12 de 
gener, on més enllà de la implantació d’un sistema modal de transport que aposta 
pel transport públic garantint una quota del 34% de tota la mobilitat generada, en el 
marc del transport privat es promou i garanteix el transport privat col·lectiu a través 
de la creació d’un gestor de mobilitat i energia.

Per garantir el correcte compliment de totes aquestes determinacions, entre al·
tres objectius mediambientals, i poder·ne avaluar el resultat, el Pla director urba·
nístic (PDU) preveu constituir una Comissió mixta de seguiment ambiental, actual·
ment en tràmit de constitució.

Tot l’anterior, serien el conjunt de principis i mesures concretes que, actualment, 
s’estan aplicant a fi de garantir que en la planificació territorial i urbanística, la mo·
bilitat sigui un dret, i no una obligació, i que aquesta sigui eficient, segura i baixa 
en carboni.

Barcelona, 14 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 77/XI, sobre l’autovia orbital 
de Barcelona B-40
290-00065/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35897 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 77/XI, sobre l’auto·
via orbital de Barcelona B·40 (tram. 290·00065/11), us informo del següent:

En primer lloc, s’ha instat al Ministeri de Foment al compliment de l’apartat a) 
d’aquesta resolució.

En segon lloc, s’ha impulsat l’ordre d’estudi corresponent al pla específic de Mo·
bilitat del Vallès per tal d’assegurar l’assoliment dels objectius ambientals de mobi·
litat del Pla Territorial Metropolità de Barcelona.
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Per últim, un cop enllestit l’estudi esmentat, es sol·licitarà al Ministeri de Foment 
els traspassos de competències i pressupostos que s’escaiguin. També, d’acord amb 
el resultat de l’estudi, es modificaran els instruments de planejament existent actual·
ment amb la finalitat de poder·los implantar.

Barcelona, 14 de setembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 87/XI, sobre l’establiment 
d’un sistema d’accés als punts de recàrrega dels vehicles elèctrics
290-00075/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35361 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 87/XI, sobre l’es·
tabliment d’un sistema d’accés als punts de recàrrega dels vehicles elèctrics (tram. 
290·00075/11), us informo del següent:

El Govern va aprovar el passat 14 de juny el Pla Estratègic per al desplegament 
d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (PIRVEC) 2016·2019, que 
té per objectiu convertir Catalunya en un país atractiu per al vehicle elèctric a través 
de la garantia de subministrament energètic als usuaris i al parc de vehicles que cir·
cula per la xarxa viària catalana. L’estratègia compta amb una dotació de l’Institut 
Català d’Energia de 5,8 milions d’euros i cerca superar les barreres que, a dia d’avui, 
impedeixen que Catalunya assoleixi els nivells d’implantació que el vehicle elèctric 
té a altres països d’Europa.

Garantir el subministrament energètic del vehicle elèctric suposa un canvi de 
paradigma respecte a la concepció del subministrament de carburants dels vehicles 
tèrmics.

Els ciutadans del nostre país, però també d’arreu del món, viuen sota la cultura 
que la mobilitat per la carretera es garanteix mitjançant sortidors de combustible 
líquid que permeten omplir el dipòsit en menys de 5 minuts, atès que és l’única mo·
bilitat que hem conegut, ja sigui com a actors o espectadors.

Tanmateix, la disrupció de la tecnologia del vehicle elèctric adquireix el seu mà·
xim exponent no pas en el propi motor elèctric, el qual coneixem a fons des de fa 
més de 100 anys, sinó en la seva font energètica, la bateria, i en com garantir l’em·
magatzematge d’energia dins d’aquesta bateria (carregar les bateries) en un temps 
raonable, tot i garantint la sostenibilitat econòmica, ambiental i social del model 
energètic.

En aquest sentit, la recàrrega d’un vehicle elèctric és un concepte molt més pro·
per conceptualment a la càrrega de les bateries d’un telèfon mòbil que a la càrrega 
d’un dipòsit de gasoil, atès que en ambdós casos la font energètica procedeix d’un 
element comú, la bateria. De fet, tant comú que fins i tot comparteixen una tecno·
logia idèntica: l’Ió·liti.

La tecnologia del vehicle elèctric ben emprada és la gran palanca de la transició 
energètica a un model més sostenible. La tecnologia del vehicle elèctric amb una 
concepció que copia un model de combustible líquid, atès que culturalment potser 
ens sembla l’únic possible perquè és l’únic que hem conegut, suposaria un creixe·
ment econòmic a la «clàssica» del consum energètic amb tants o més impactes am·
bientals, socials i econòmics com el model actual.
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El pla estratègic per al desplegament d’infraestructura de recàrrega per al ve·
hicle elèctric #PIRVEC es fonamenta en una estratègia que aposta per garantir la 
màxima llibertat de desplaçaments del vehicle elèctric per les carreteres catalanes a 
l’hora que prioritza clarament el model de recàrrega que permet gestionar la corba 
de demanda i la penetració de les energies renovables i garanteix que per a l’horitzó 
del 2030, amb la penetració de la mobilitat elèctrica en més d’1 milió de vehicles (el 
33% del parc català), l’increment de capacitat del sistema per demanda elèctrica no 
seria superior al 3% de l’actual disponible (d’acord amb REE, 1 milió de vehicles 
ben gestionats suposaria un 1% d’increment pel sistema espanyol).

Tanmateix, no es pot obviar que analitzant els països que més èxit estan tenint 
en la penetració del vehicle elèctric tant a la UE com a EEUU i Àsia, s’observa una 
correlació directa entre el nombre de punts de recàrrega ràpida (electrolineres) i el 
nombre de vehicles elèctrics. El 2015 el líder en percentatge de vehicles elèctrics 
matriculats va ser Noruega (22,4%), seguit d’Holanda (9,8%), Suècia (2,6%), França 
(1,2%) i el Regne Unit (1,1%).

A Catalunya, el percentatge de vehicles elèctrics matriculats durant el 2015 va 
ser del 0,4%, és a dir: 4 de cada 1000.

Atenent a la necessitat i voluntat del Govern català d’incentivar la penetració 
del vehicle elèctric i, alhora, treballar en un model energètic sostenible, l’estratègia 
PIRVEC aposta per impulsar un Pla de desplegament en els propers 4 anys on es 
garanteixi que el vehicle elèctric cobreixi les necessitats urbanes i interurbanes de 
mobilitat alhora que, el desplegament d’infraestructura es faci sota l’oportunitat per 
gestionar millor la corba de demanda elèctrica, la penetració de les energies reno·
vables i les xarxes intel·ligents i que una penetració massiva de la mobilitat elèctrica 
(33% del parc actual) no suposi un increment de la capacitat de demanda elèctrica 
en més d’un 3%.

En aquest sentit, en cap moment podem de deixar de tenir en ment que, no no·
més estem davant d’una tecnologia nova, sinó que estem davant d’una revolució 
energètica que impacta de ple en tot el model energètic i en els hàbits dels ciutadans. 
Ens equivocaríem de ple si no som capaços de veure que les innovacions i implan·
tacions tecnològiques dels propers anys seran extremadament superiors en tot allò 
que té a veure en com fer la recàrrega de la bateria i en aquesta mateixa que no pas 
en el propi vehicle on el motor elèctric no té absolutament res de nou i possiblement 
tampoc la carrosseria del vehicle que el sustenta.

Any rere any s’avança en la velocitat de recàrrega de les bateries però no tots els 
vehicles ho fan sota el mateix model elèctric. Les connexions i els sistemes operatius 
entre sistemes de recàrrega encara perpetuen el recel dels diferents fabricants com·
plicant la lectura de la informació electrònica dels mateixos, fins i tot per a sistemes 
comunicatius oberts. Això està impossibilitant, de moment, fer el salt a una recàr·
rega pública interconnectada que permeti un pagament universal sense requerir de 
«targetes» per a cada operador.

Per fer possibles totes les oportunitats energètiques que ens ofereix el vehicle 
elèctric haurem de ser capaços de treballar i cooperar en «xarxa» tecnòlegs, indus·
trials, instal·ladors, distribuïdors elèctrics, enginyeries, gestors de recàrrega, fabri·
cants de vehicles elèctrics, especialistes en tecnologies TIC centres tecnològics i de 
recerca. Però, també, sectors més convencionals i tradicionals com les administra·
cions energètiques, de gestió d’infraestructura viària, del sector de centres comer·
cials i també els administradors de finques per tal de fer possible aquest gran repte 
que és la transició energètica a un model més sostenible i on sense la mobilitat elèc·
trica ben entesa no serà possible assolir un futur 100% renovable.

El PIRVEC 2016·2019 pretén facilitar:
– l’augment del nombre de vehicles elèctrics privats,
– donar confiança a les empreses perquè apostin per la mobilitat elèctrica en la 

renovació de flotes de transport professional,
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– afavorir que els municipis catalans puguin aplicar mesures de millora de la 
qualitat de l’aire i de diversificació energètica,

– i impulsar nous models de negoci basats en la mobilitat elèctrica.
L’estratègia passa per prioritzar els punts de recàrrega vinculats –és a dir, aquells 

que estan on el vehicle s’estaciona llargs períodes de temps i fan possible la recàrre·
ga nocturna– i els punts de recàrrega semiràpida, al mateix temps que es garanteix 
una xarxa de recàrrega ràpida als principals eixos viaris.

El PIRVEC 2016·2019 també es marca com a fita important la posada en funcio·
nament d’un sistema d’identificació i de pagament interoperable per als usuaris de 
les estacions de recàrrega ràpida i semiràpida. Amb la intenció de superar l’actual 
model, on conviuen diferents metodologies per accedir i utilitzar els punts de recàr·
rega públics, es pretén fomentar el desenvolupament d’un sistema telemàtic, vinculat 
als telèfons intel·ligents, que faciliti la connexió de l’usuari a qualsevol estació de 
recàrrega tant a la xarxa catalana com a l’europea i, de la mateixa manera, faciliti 
que els usuaris europeus puguin utilitzar la xarxa catalana.

L’estratègia inclou mecanismes per instal·lar 21.000 nous punts de recàrrega vin·
culats, que s’afegeixin als 4.000 ja existents. En aquest cas, s’establiran accions d’in·
formació i assessorament tècnic per part de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), i 
línies d’ajut de fins al 50% del cost de la instal·lació en els casos on hi ha barreres 
significatives per a la seva implantació, com en els aparcaments de les comunitats 
de propietaris.

Pel que fa les estacions de recàrrega semiràpida, el document reconeix la seva 
necessitat per incrementar la confiança en la mobilitat elèctrica, ja que permeten a 
l’usuari fer·ne ús de forma prolongada –a l’entorn d’una hora, aproximadament– du·
rant les seves accions quotidianes. L’estratègia pretén impulsar la instal·lació de 360 
nous punts d’aquestes característiques en àmbits urbans i centres comercials que se 
sumin als 42 ja existents, i per això dissenyarà ajuts econòmics de fins al 50% del 
cost de l’equipament.

Finalment, l’estratègia també inclou la instal·lació de 81 noves estacions de recàr·
rega ràpida, imprescindibles per donar suport als vehicles elèctrics que necessiten 
ampliar la seva autonomia en l’àmbit urbà o interurbà. Així, per complementar l’ac·
tual xarxa de 19 punts de recàrrega ràpida existents, s’habilitarà un model combinat 
de desenvolupament, que constarà d’ajuts per valor del 50% del cost de la instal·lació 
i de concessions d’espais estratègics en eixos viaris.

Per facilitar l’assoliment dels objectius del Pla, el Govern ha creat la Taula per al 
desplegament d’Infraestructura de Recàrrega per als Vehicles Elèctrics (TIRVEC), 
que va reunir el passat 16 de juny més 70 agents públics i privats relacionats amb la 
mobilitat elèctrica, entre els quals es va convidar a l’Associació Catalana de Muni·
cipis, les diputacions, l’aeroport i el port i les empreses privades (gestors de càrrega, 
fabricants de vehicles elèctrics, fabricants de punts de recàrrega,...).

La TIRVEC va decidir la creació de cinc grups de treball específic, amb la parti·
cipació en cada grup de les entitats i empreses que poden aportar valor a cadascuna 
de les temàtiques. El quart dels grups es dedica, de forma exclusiva a proposar les 
solucions per a garantir la interoperatibilitat de les estacions de recàrrega:

1. GT1 · infraestructura vinculada: facilitar la formació d’instal·ladors i el co·
neixement i els procediments per tal que qualsevol usuari de vehicle elèctric pugui 
disposar d’un punt de recàrrega vinculat proper. (Primera reunió realitzada el 4 de 
juliol).

2. GT2 · infraestructura semiràpida: promoure les estacions de recàrrega se·
mi·ràpides al sector terciari: oci, hospitals, centres comercials, via pública urbana... 
(Primera reunió realitzada el 5 de juliol).

3. GT3 · infraestructura ràpida: garantir el subministrament de recàrrega a qual·
sevol usuari de vehicle elèctric que s’hagi de desplaçar per la xarxa viària. (Primera 
reunió realitzada el 7 de juliol).
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4. GT4 · interoperabilitat i pagament: verificar que tots els usuaris poden recar·
regar i pagar en qualsevol estació de recàrrega ràpida i semi·ràpida. (Primera reunió 
realitzada l’11 de juliol).

5. GT5 · normativa: promoure les modificacions normatives necessàries per faci·
litar la implantació d’infraestructura, vehicles i gestors de recàrrega. (Primera reu·
nió el 20 de juliol).

Formen part del grup d’interoperabilitat –GT4– les següents empreses i/o enti·
tats:

Icaen (coordinador)
Etecnic Movilidad SRL
Evectra
Govern Andorrà
Ambaixada de França a Espanya
Placetoplug
Piris EV
Drive the City, SL
Associació Catalana de Municipis
Aedive
Endesa SA
Endesa Energia
ETRA·GIC
Nissan
RAMB
Electromaps, SL
Plataforma Live
Idiada
Estabanell Energia
Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya

Barcelona, 9 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 91/XI, sobre la protecció dels 
infants i els adolescents maltractats
290-00079/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 36045 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 Resolució 91/XI sobre la protecció dels 
infants i els adolescents maltractats, us trameto en aquest escrit el resum de les 
accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de 
desenvolupament –o el termini previst per a realitzar·les– d’altres actuacions que 
contribueixen a donar compliment als objectius que s’hi especifiquen.

Barcelona, 19 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Annex
És voluntat d’aquest Departament impulsar totes aquelles mesures que estiguin 

al nostre abast per millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents acollits en 
centres i en famílies. La prioritat d’aquest Govern és la infància i el seu benestar, i 
ho hem fet palès en moltes actuacions engegades i amb l’elaboració de l’avantpro·
jecte d’uns pressupostos que significaven un augment considerable de recursos per 
al sistema públic de protecció a la infància. Malauradament, aquests Pressupostos 
no van arribar a ser debatuts pel Parlament.

Som conscients que invertir en polítiques d’atenció i protecció a la infància és 
imprescindible i estratègic per al nou país que estem construint: els nivells de ben·
estar de què gaudeixen els infants durant l’etapa infantil són determinants per al seu 
desenvolupament educatiu i tenen relació amb el risc de patir problemes socials i 
situacions d’exclusió en la vida adulta. Per aquest motiu, des del Govern estem tre·
ballant en l’avantprojecte de pressupostos per al 2017, els quals esperem que ens 
permetin crear 300 places residencials, tant de CRAE com de CREI, i poder donar 
resposta, així, a les demandes de recursos residencials que ara tenim.

També els fem avinent que en el marc d’aquest avantprojecte de pressupostos 
per a l’any 2017, aquest Departament té previst un creixement de la despesa social 
en infància d’un mínim del 5%. Evidentment, per aplicar aquest increment cal que, 
aquest cop, els Pressupostos puguin ser debatuts i aprovats pel Parlament.

En un altre ordre de coses, i sens perjudici de la creació de places residencials 
de CRAE i CREI que hem esmentat abans, aquest Departament vol promoure de 
manera desacomplexada i transformadora l’acolliment familiar. Per incrementar el 
nombre de famílies acollidores i aplicar sistemes de discriminació positiva que afa·
voreixin l’acolliment, el Govern augmentarà el suport que es presta a aquestes famí·
lies i promourà activament la cultura de l’acolliment a Catalunya. En aquest sentit, 
sota el lideratge de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA), la Secre·
taria d’Afers Socials i Famílies està treballant intensament amb la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i la Adolescència (DGAIA) i la Direcció General de Famí·
lies (DGF) per garantir el dret dels infants a viure i créixer en família. Estem pro·
movent un debat clau per al foment i la visualització de l’acolliment com a mesura 
de protecció, com ho demostren les jornades «Fem gran l’acolliment», que van tenir 
lloc els dies 11 i 17 de juny, on van participar els agents implicats, amb l’objectiu 
de debatre i treballar plegats la situació actual de l’acolliment i recollir propostes de 
possibles millores.

Considerem que encara es necessiten més famílies que vulguin acollir. Ja s’ha 
impulsat el treball d’un pla estratègic per promoure l’acolliment familiar, de manera 
que tots els infants tutelats de 0·6 anys puguin créixer en una família. Aquest De·
partament està dedicant esforços per aportar més novetats sobre aquests treballs al 
Parlament en el proper període de sessions.
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Control del compliment de la Resolució 92/XI, sobre el desplegament 
de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i 
l’adolescència
290-00080/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35774 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 Resolució 92/XI, sobre el desplegament 
de la llei 14/2010, dels drets i oportunitats en la infància i l’adolescència, us trameto 
amb aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Re·
solució, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar 
altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especi·
fiquen a la Resolució.

Barcelona, 5 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Aquest Departament es referma en la voluntat de continuar desenvolupant la llei 

14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència. 
En aquest sentit, fem constar les normes de desenvolupament ja publicades: 

Títol Continguts Calendari

Decret 200/2013, de 23 
de juliol, dels consells de 
participació territorial i 
nacional dels infants i els 
adolescents de Catalunya

Art. 27 Llei 14/2010 Publicació: 25/7/2014 

Decret 230/2013,  
d’1 d’octubre, de règim 
sancionador en matèria 
d’infància i adolescència, 
en l’àmbit competencial 
de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya

Títol VI de la Llei 14/2010 Publicació: 3/10/2014

Decret 250/2013, de 
12 de novembre, de la 
taula nacional i les taules 
territorials i locals d’infància

Art. 27 Llei 14/2010 Publicació: 14/11/2013

Ordre BSF/331/2013, de 
18 de desembre, per la 
qual s’aproven les llistes 
d’indicadors i factors de 
protecció dels infants i 
adolescents

Art. 79 de la Llei 14/2010 Publicació: 30/12/2013

Decret 169/2015,de 21 de 
juliol, pel qual es regula el 
procediment per facilitar el 
coneixement dels orígens 
biològics en l’àmbit de la 
Generalitat i dels ens locals 
de Catalunya

Art. 30 i 117.3 Llei 14/2010
Art. 235-49 i 235-50 del 
Llibre II del Codi Civil de 
Catalunya

Publicació: 23/07/2015
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També fem avinent que aquest Departament està treballant en el desplegament 
de la normativa següent: 

Títol Continguts

Decret sobre transició a la vida adulta i 
suport posterior a l’emancipació i a la 
majoria d’edat per joves extutelats

Art. 146 i 152 Llei 14/2010

Decret sobre la protecció pública relativa 
als maltractaments a infants i adolescents

Títol IV de la Llei 14/2010
també, DA 6ª

Ordre per la que es dóna publicitat 
al Programa Marc per als centres 
residencials

Títol V de la Llei 14/2010
en particular art. 132-144

Decret sobre els equips tècnics 
competents en matèria de protecció dels 
infants i adolescents

Títol V de la Llei 14/2010
també art. 22, 24, 80

Projecte de Decret procediment i mesures 
de protecció a la infància i l’adolescència 
en situació de risc, desemparament i 
guarda protectora

Títol V de la Llei 14/2010

Projecte de Decret de modificació de 
l’Observatori dels drets de la infància

Desenvolupar activament la missió i les 
funcions de l’Observatori dels Drets de 
la Infància d’acord amb la nova realitat 
social i normativa inclosa en la Llei 
14/2010

Decret de regulació del Centre de Recerca 
sobre el Maltractament Infantil

Disposició addicional sisena de la Llei 
14/2010

En tot cas, l’actuació del Govern per al desplegament de la Llei 14/2010 no es li·
mita a una activitat estrictament normativa. En aquest sentit, destaquem el següent:

– El Desplegament del Pacte per a la Infància de Catalunya i el Pla integral a 
infants i adolescents 2015·2018 aprovat per Acord de Govern GOV/118/2015, de 21 
de juliol, pel qual s’aprova el Pla d’atenció integral a la infància i l’adolescència de 
Catalunya 2015·2018 que dóna compliment a allò que estableix l’article 21 de la Llei 
14/2010 dels drets i les oportunitats de la infància i l’adolescència.

– El desenvolupament del sistema d’informació i gestió en infància i l’adolescèn·
cia (SINI@) que des del 2012 s’està implantant en compliment del que disposen els 
articles 25, 101 i la disposició addicional tercera de la Llei 14/2010.

– El desenvolupament de l’atenció en salut mental a la població infantil prevista 
en l’article 45 de la Llei 14/2010, en el marc del Pla integral d’atenció a les persones 
amb trastorn mental i addiccions. En aquest marc les línies que principalment estem 
desenvolupant són les següents:

– Garantir el suport especialitzat en salut mental a tots els serveis residencials de 
protecció a la infància i l’adolescència.

– Garantir un programa de formació conjunt dels professionals del sistema de 
protecció i de la xarxa de salut mental.

– Avançar en el tractament especialitzat en salut mental per a l’abordatge d’as·
pectes psicològics relacionats amb determinades conductes antisocials d’infants i 
adolescents menors de 14 anys, que constituirien delicte si fossin majors d’aquesta 
edat.

– Definir i implantar un model residencial i terapèutic per adolescents en situa·
ció de vulnerabilitat.

– El desenvolupament d’instruments de suport per la valoració del risc en desple·
gament d’allò previst en l’article 79 de la Llei 14/2010 i l’Ordre que el desenvolupa.

– El desenvolupament del Títol IV de la protecció relativa als maltractaments a 
infants i adolescents, amb les actuacions principals següents:
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– Manual d’estil per als mitjans de comunicació. Com informar dels maltracta·
ments infantils de maig de 2014, en desplegament de l’article 85 de la Llei 14/2010.

– Servei d’Atenció immediata mitjançant recursos telefònics i telemàtics, amb la 
creació del Servei Infància Respon, en desplegament d’allò previst en l’article 92 de 
la Llei 14/2010.

– Servei d’atenció especialitzada als infants i adolescents víctimes d’abús sexual 
en desenvolupament de l’article 93 de la Llei 14/2010.

Especialment, hem de destacar el desenvolupament d’aquest títol IV de la Llei 
14/2010 i de les actuacions en ell previstes, com ara l’Acord de Govern GOV/65/2016 
de 17 de maig, pel qual es preveu la creació d’una Comissió Interdepartamental per 
a l’impuls de la Protecció Efectiva davant dels Maltractaments a Infants i Adoles·
cents i s’aproven mesures específiques en aquesta matèria. Aquesta Comissió serà 
l’encarregada d’impulsar i coordinar l’actuació de l’Executiu en matèria de protecció 
d’infants i adolescents davant dels maltractaments.

La creació d’aquest ens respon a la voluntat del Govern de situar la lluita contra 
el maltractament infantil al mateix nivell que la lluita contra la violència masclista, 
garantir el màxim esforç en la lluita contra el maltractament infantil i la protecció 
dels menors d’edat, i donar ple compliment a tot allò previst en aquesta matèria en 
la Llei 14/2010.

En aquest sentit, la Comissió desenvoluparà les línies de treball següents:
1. Dissenyar i desplegar polítiques preventives que incloguin:
– Campanyes adreçades a la ciutadania i als professionals, dirigides a disminuir 

la vulnerabilitat dels infants i adolescents.
– Promoció de la formació específica als professionals i inclusió de coneixements 

sobre maltractament o violència sexual a infants i adolescents en els currículums 
dels estudis universitaris que treballaran amb o per a infants i adolescents. Inclou la 
difusió de material didàctic adaptat a les diferents etapes evolutives que ajudin els 
infants i els adolescents a reconèixer els factors de risc a què poden estar exposats, 
especialment com a receptors de les noves tecnologies, i que els proporcionin infor·
mació sobre com afrontar aquestes situacions de risc.

– Intervenció amb els agressors, especialment si són menors d’edat.
– Desplegament de programes educatius adaptats a cada etapa evolutiva dels in·

fants i adolescents sobre sexualitat i maltractaments, i programes de sensibilització 
dels adolescents per prevenir qualsevol forma de violència, especialment per preve·
nir la violència sexual entre adolescents.

2. Realitzar accions de promoció del correcte tractament de la informació sobre 
maltractaments a infants i adolescents.

3. Desplegar totalment el Sistema d’informació i gestió en infància i adolescèn·
cia, així com incorporar dins d’aquest Sistema el registre unificat de maltractaments 
infantils la informació que determinin els departaments d’Interior, de Salut, de Jus·
tícia i d’Ensenyament.

4. Desenvolupar la protecció davant de la victimització secundària pel que fa a 
les víctimes menors d’edat.

5. Desenvolupar l’atenció específica i especialitzada dels infants i adolescents 
víctimes de qualsevol forma de maltractament, per part de la Policia de la Genera·
litat, els serveis sanitaris i la comunitat educativa.

6. Revisar l’actual servei d’atenció immediata per a una resposta efectiva de les 
comunicacions de possibles maltractaments a un infant o adolescent.

7. Dissenyar i desenvolupar el servei d’atenció especialitzada als infants i adoles·
cents víctimes d’abús sexual, que s’haurà d’incloure en la propera Cartera de Serveis 
Socials.

8. Redefinir i incrementar el suport als programes per a la detecció i l’atenció del 
maltractament a infants i adolescents i coordinar les iniciatives dels diferents depar·
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taments relacionades amb el foment dels programes per a la detecció del maltracta·
ment i l’atenció a infants i adolescents.

9. Impulsar l’atenció a infants i adolescents que conviuen amb situacions de vio·
lència masclista.

10. Desenvolupar l’atenció prioritària dels infants i adolescents víctimes de mal·
tractaments.

Paral·lelament, el Govern també ha acordat impulsar la recerca sobre el maltrac·
tament infantil. Per assolir·ho s’impulsarà la creació d’un centre especialitzat dedi·
cat 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.

Finalment, el Govern també desenvoluparà l’Observatori dels Drets de la Infàn·
cia perquè esdevingui un organisme que vetlli d’una manera eficaç pels drets de la 
infància i l’adolescència i els garanteixi. L’Observatori també vetllarà per fomentar 
els drets dels infants i adolescents i assessorarà i farà propostes a la Comissió per 
impulsar la protecció efectiva davant dels maltractaments.

Aquest Departament vol promoure de manera desacomplexada i transformado·
ra l’acolliment familiar. Sota el lideratge de l’Institut Català de l’Acolliment i de 
l’Adopció (ICAA), la Secretaria d’Afers Socials i Famílies està treballant intensa·
ment amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i la Adolescència (DGAIA) 
i la Direcció General de Famílies (DGF) per garantir el dret dels infants a viure i 
créixer en família. Considerem que encara es necessiten més famílies que vulguin 
acollir. Amb aquest objectiu, ja s’ha impulsat el treball d’un pla estratègic per pro·
moure l’acolliment familiar, de manera que tots els infants tutelats de 0·6 anys pu·
guin créixer en una família. Aquest Departament està dedicant esforços per aportar 
més novetats sobre aquests treballs al Parlament en el proper període de sessions.

Sens perjudici d’aquest fet, des de l’ICAA, conjuntament amb la DGAIA i la 
DGF, s’està promovent un debat clau per al foment i la visualització de l’acolliment 
com a mesura de protecció. Així doncs, els passats 11 i 17 de juny es van celebrar 
les jornades «Fem gran l’acolliment» en què hi van participar els agents implicats. 
L’objectiu d’aquestes jornades ha sigut treballar l’actual situació de l’acolliment i re·
collir propostes de possibles millores.

Per últim, aquest Govern està treballant en l’avantprojecte de pressupostos per al 
2017. Un cop es presentin, aquesta Consellera tindrà l’oportunitat d’explicar en els 
debats en Comissió, la inversió en infància i la concreció de les dotacions destinades 
al desplegament de la Llei 14/2010.

Control del compliment de la Resolució 118/XI, sobre el Consorci per 
a la Normalització Lingüística
290-00106/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 35919 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 118/XI, sobre el 
Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL) (tram. 290·00106/11), sobre els 
punts a) i d) us informo del següent:

Pel que fa al model de finançament vigent del CPNL, l’aportació de la Genera·
litat és inicialment del 65% i l’aportació dels altres ens consorciats un 35%, d’acord 
amb l’article 22 dels estatuts.
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En l’exercici 2015, l’aportació de la Generalitat va representar el 65,14% 
(18.076.217 €), la dels ens locals el 27,91% (7.747.000 €) i els ingressos generats per 
l’activitat pròpia del CPNL (matrícules, expedició de documents, vendes i altres si·
milars) el 6,95% (1.929.055,49 €). Tot i així, les aportacions dels ens locals no sem·
pre es liquiden dins del mateix any sinó amb posterioritat. A data de 31 de desembre 
de 2015 s’havia ingressat el 66% de les aportacions previstes per part dels ens locals, 
per la qual cosa és la Generalitat qui està garantint el finançament del CPNL, i més 
específicament el capítol 1 (despeses de personal) que representa el 90% de la des·
pesa del CPNL.

Aquesta actuació es fa d’acord amb la previsió que en aquest sentit es va fer a la 
disposició addicional 29.2 de la Llei 2/2015, de pressupostos, que establia que el De·
partament de Cultura, ha de garantir i consolidar els recursos humans i econòmics 
destinats al Consorci per a la Normalització Lingüística per a assegurar la continuï·
tat, el manteniment i l’estabilitat dels recursos humans (capítol 1), i es manté el 2016 
en el marc de pròrroga pressupostària. També cal assenyalar que la Generalitat ha 
assumit, sencer, l’increment de l’1% de la massa salarial per al 2016 com també els 
pagaments corresponents de recuperació de la paga extra en aquest exercici.

Pel que fa al 2017, el Govern està preparant el projecte de llei de pressupost cor·
responent amb la finalitat de donar continuïtat a aquesta garantia de finançament del 
CPNL, d’acord amb la Resolució 118/XI del Parlament. L’increment de l’aportació 
comporta la concertació amb les altres parts consorciades atès el model de finança·
ment previst als Estatuts.

En relació amb el Pla director del CPNL, elaborat i presentat al Parlament el 17 
de juliol de 2014 a la Comissió de Cultura, i les previsions de millora que el Depar·
tament de Cultura vol plantejar, es tramitarà properament una petició de comparei·
xença davant la Comissió de Cultura per informar·ne en aquest sentit.

Barcelona, 13 de setembre de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 185/XI, sobre les necessitats 
educatives del curs 2016-2017
290-00170/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 34823 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 185/XI, sobre les 
necessitats educatives del curs 2016·2017 (tram. 290·00170/11), us informo del se·
güent:

El Departament d’Ensenyament ha confeccionat la plantilla amb les dotacions de 
personal docent pel curs 2016·2017 en funció del nombre de grups que s’han escola·
ritzat, de la ràtio alumnes/grup i de la tipologia dels centres educatius.

El Departament d’Ensenyament, d’acord amb la disponibilitat pressupostària, ha 
prioritzat que l’increment de la plantilla del personal docent per atendre les necessi·
tats d’escolarització de l’alumnat i, en la mesura del possible, en millorar els criteris 
d’assignació del personal docent als centres educatius públics (escoles i instituts) que 
tenen la consideració de «màxima complexitat».

D’acord amb l’establert en l’apartat de l’Acord GOV/70/2016, de 31 de maig 
(DOGC núm. 7133, de 2.6.2016) s’han assignat 400 dotacions de personal noves als 
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centres que tenen la consideració de màxima complexitat (i no tenien la considera·
ció de CAEP).

En el marc de l’escola inclusiva, el Departament d’Ensenyament ha assignat 140 
dotacions de personal docent addicionals per cobrir les necessitats existents i impul·
sar millores específiques en escoles, instituts i serveis educatius.

També us informo que el Departament d’Ensenyament, sempre i quan la dispo·
nibilitat pressupostària ho permeti, continuarà aplicant mesures amb l’objectiu de 
millorar la cobertura de les substitucions, tant les produïdes abans de l’inici del curs 
escolar com les que es puguin produir al llarg del curs escolar.

Els supòsits de cobertura d’incidències del personal docent a partir del primer 
dia son el següents:

a) Les substitucions del professorat que imparteix com a mínim 3 hores lectives 
setmanals a segon curs de batxillerat.

b) Les substitucions a l’inici del curs.
c) Les substitucions en els centres docents que tinguin menys de dues línies.
d) Les substitucions es cas de maternitat, paternitat, adopció o acolliment.
El curs 2014·2015 el Departament d’Ensenyament va implantar un nou model 

per atorgar els ajuts individual pel servei de menjador escolar. Aquest model es va 
dissenyar entre el Departament d’Ensenyament, els Consells Comarcals, l’Associ·
ació Catalana de Municipis i Províncies i la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb l’objectiu d’homogeneïtzar les diferents convocatòries que cada Consell Co·
marcal publica, i amb la finalitat d’obtenir una major equitat en l’atorgament dels 
ajuts.

Aquest model es basa en els següents criteris:
– Prioritzar el nivell de renda.
– Atorgar l’ajut a totes les sol·licituds que compleixen els llindars establerts.
– Ajuts que cobreixen el 100% del cost del servei de menjador per als alumnes 

amb necessitats més severes.
– Atenció a les necessitats sobrevingudes durant el curs escolar.
L’aplicació d’aquest model es va iniciar en les convocatòries publicades pels 

Consells Comarcals per al curs 2014·2015, ha continuat en les convocatòries per al 
curs 2015·2016 i es revisa anualment.

Tots l’alumnat que acompleix els requisits establerts en les respectives convoca·
tòries se li ha atorgat l’ajut corresponent. El crèdit de la partida pressupostària s’am·
plia en funció de l’import necessari per a cobrir la despesa corresponent als ajuts 
individuals de menjador.

Per al curs 2016·2017, s’han modificat els criteris per tal d’adequar·los a l’esta·
blert en la Resolució 17/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una 
resposta institucional. Concretament, s’ha eliminat el tram flexible i s’han elevat els 
llindars d’accés, de manera que el Departament d’Ensenyament preveu que el nom·
bre de sol·licituds compliran els requisits en les convocatòries per obtenir l’ajut de 
menjador escolar serà més gran i la despesa també serà major respecte a l’exercici 
pressupostari anterior.

Barcelona, 1 de setembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 14/XI, sobre les polítiques de 
seguretat
390-00014/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 36044 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 14/XI, sobre les polítiques de 
seguretat (número de tramitació 390·00014/11), us trameto, en document annex, la 
informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 7 de setembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Continuar amb l’elaboració d’un nou pla general de seguretat de Catalunya per 

als anys 2016 i 2017, que s’ha d’aprovar abans que s’acabi el mes de juny del 2016.
El Pla General de Seguretat de Catalunya 2016·2019 es va aprovar el dia 28 de 

juny de 2016 i va ser presentat al Parlament de Catalunya pel conseller d’Interior el 
dia 20 de juliol.

b) Planificar les convocatòries de noves promocions d’agents del Cos de Mossos 
d’Esquadra, que han de tenir lloc en el període 2016·2020.

Es voluntat del Departament d’Interior que el Govern iniciés la tramitació de 
l’oferta pública per a cobrir un mínim de 400 places de la categoria de mosso/a del 
cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya per al 2016.

La Llei de pressupostos de la Generalitat per al 2016 no ha estat, finalment, 
aprovada, i els pressupostos per al 2015 segueixen prorrogats; en conseqüència, no 
és possible procedir a l’oferta pública de 400 places del cos de Mossos d’Esquadra 
com pretenia el Departament d’Interior, en part per reposar les places que anual·
ment s’han anat donant de baixa, en part per cobrir les noves funcions que la con·
juntura social i l’estat d’alerta requereixen. Malgrat això, i mentre no hi hagi una 
llei de pressupostos de la Generalitat que possibiliti l’oferta pública esmentada, per 
part del Departament s’intentarà aconseguir una oferta pública parcial que, com a 
mínim, pugui cobrir les convocatòries de comandament que s’hagin de proveir per 
torn lliure i que es convocaran juntament amb les de promoció interna respecte de 
les quals no existeix aquesta limitació.

c) Mantenir la possibilitat d’incorporar l’ús d’una arma llarga en la dotació dels 
agents dels Mossos d’Esquadra que fan funcions de seguretat ciutadana, atès el ni·
vell de seguretat actual a Catalunya, i establir els programes de formació i instrucció 
adequats perquè els agents de seguretat ciutadana puguin fer ús d’aquestes armes, 
si escau.

Les unitats de seguretat ciutadana i altres serveis policials ordinaris i no espe·
cialitzats no disposen d’armes llargues de dotació en el seu servei ordinari de patru·
llatge, però sí que tenen assignats a cada edifici policial subfusells i escopetes, que 
poden ser utilitzades en supòsits excepcionals de risc, sota autorització expressa del 
comandament operatiu responsable. Les unitats de seguretat ciutadana de l’Àrea de 
Seguretat Aeroportuària i de l’Àrea de Seguretat en Transport Metropolità sí porten 
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de dotació arma llarga visible en tasques de patrullatge preventiu per raons d’alerta 
per amenaça terrorista.

Per altra banda, l’Àrea Regional de Recursos Operatius, la Brigada Mòbil i el 
Grup Especial d’Intervenció disposen d’armes llargues de dotació, que són utilit·
zades en intervencions operatives específiques, sempre que el nivell de risc ho re·
quereix, com és el cas de Dispositius Estàtics de Control o en entrades i registres. 
Així mateix, estan autoritzades a portar de dotació l’arma llarga de forma visible 
en tasques de patrullatge preventiu de l’amenaça terrorista quan les circumstàncies 
així ho requereixen.

d) Intensificar les instruccions al cos de Mossos d’Esquadra perquè continuï ac·
tuant, dins les seves competències, davant les concentracions de venda il·legal, espe·
cialment a Barcelona i altres municipis amb una presència molt important d’aquesta 
activitat il·legal.

La Policia de la Generalitat · Mossos d’Esquadra ja aborda aquest fenomen de 
forma adequada conjuntament amb les policies locals dels municipis amb una pre·
sència important d’aquesta activitat il·legal mitjançant les meses de coordinació ope·
rativa. També es col·labora amb operadors de transport, associacions de comerciants 
i de protecció de marca per tal d’obtenir una visió estratègica global. Tanmateix, es 
fa un seguiment acurat i una avaluació constant de les accions que es duen a terme 
em aquest àmbit.

Pel que fa l’operativa policial, les infraccions administratives són denunciades 
de manera ordinària per les policies locals. En el cas de comisos realitzats per efec·
tius de del cos de Mossos d’Esquadra per infracció de les ordenances, es denuncia 
mitjançant acta que es tramita a l’ajuntament amb el material comissat corresponent 
seguint el procediment establert a la mesa de coordinació operativa.

Quan es té coneixement de locals o establiments on es realitzen activitats il·líci·
tes (distribució o emmagatzematge de material destinat a la venda il·legal), la Policia 
de la Generalitat · Mossos d’Esquadra impulsa les inspeccions oportunes.

Les investigacions per delictes contra la propietat industrial o intel·lectual es rea·
litzen d’acord a la Directriu tècnica de Coordinació de la PG·ME.

e) No renunciar a exercir l’acusació en els procediments judicials per delictes 
contra els béns públics i els agents de l’autoritat de la Generalitat que hagin patit 
danys i lesions, i garantir l’exercici de l’acusació contra els que, en la comissió de 
delictes, hagin causat danys o lesions a béns públics i a agents de l’autoritat de la 
Generalitat.

El departament d’Interior no ha renunciat ni està considerant renunciar a l’exer·
cici de l’acció penal en la seva condició processal d’acusació particular en casos en 
què agents del cos de Mossos d’Esquadra han patit lesions a conseqüència de l’exer·
cici de les seves funcions o en els quals s’han causat danys a béns de l’Administració 
o dels agents actuants com a resultat del fet delictiu comès.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia
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Control del compliment de la Moció 15/XI, sobre la disminució 
d’inscripcions d’estudiants a les universitats i la precarietat laboral 
del personal docent i investigador i del personal d’administració i 
serveis
390-00015/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 35360 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 15/XI, sobre la disminució d’ins·
cripcions d’estudiants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i 
investigador i del personal d’administració i serveis (tram. 390·00015/11), us infor·
mo del següent:

Pel que fa al punt a, en aquests moments, l’informe, en els termes aprovats en 
la moció (sobre el finançament públic de les universitats, la política de preus i taxes 
i l’eficiència del sistema de beques, amb concreció del sistema de càlcul dels preus 
dels crèdits de les matrícules universitàries i amb l’especificació de la càrrega que 
suporta l’estudiant i de les càrregues docents del professorat que s’apliquen a aquest 
càlcul) està en fase d’elaboració per part d’un equip acadèmic. Així que se’n disposi 
serà tramès al Parlament de Catalunya.

Quant al punt b, atès que encara no es disposa de l’informe, no hi ha diagnòs·
tic sobre si els preus dels crèdits de les matrícules superen els màxims fixats per la 
normativa vigent. Tanmateix cal recordar que els preus públics universitaris estan 
dins els marges previstos per la normativa d’acord amb la metodologia aplicada pel 
Departament d’Empresa i Coneixement i avalada per la sentència nº 498 del 20 de 
juny de 2014 del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

En relació amb el punt c, el pressupost elaborat pel Govern per al 2016 no ha es·
tat aprovat pel Parlament de Catalunya, de manera que en qualsevol cas, amb la si·
tuació de pròrroga pressupostària actual no és possible abordar cap de les qüestions 
contemplades. No obstant, caldrà veure quina és la possibilitat d’encaixar aquest 
cost en el pressupost 2017, atès que comporta previsions econòmiques que poden 
superar els 60 milions d’euros.

Pel que fa al punt d, d’acord al principi d’autonomia de les universitats, el Go·
vern de la Generalitat no imposarà determinades línies d’actuació. A Catalunya, la 
dinàmica de cooperació i consens de polítiques entre administració i universitats té 
una llarga tradició, que es vehicula a través del Consell Interuniversitari de Catalu·
nya. En aquest sentit, la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya en la seva 
sessió del dia 9 de juny va aprovar el document «Criteris per a la programació d’es-
tudis universitaris oficials. Horitzó 2020 i curs 2017/18» que estableix quatre princi·
pis clau que ha de tenir present la programació universitària per als propers cursos:

1. Planificació integrada
Per al disseny de les propostes caldrà prendre en consideració l’acord de la Junta 

del CIC del dia 14/12/2015 en el sentit que el nivell d’anàlisi sigui el projecte acadè·
mic del centre docent o de l’àmbit de coneixement en la universitat i que integri una 
visió global que inclogui, si més no, l’oferta d’estudis de grau i l’oferta d’estudis de 
màster universitari.

Aquest anàlisi ha de comptar amb la participació de tots els agents, s’ha de basar 
en criteris acadèmics i ha de posar l’estudiantat en el centre del procés.

2. Orientada a satisfer les necessitats socials
La programació universitària ha de preveure que el nivell de formació dels estu·

diants universitaris sigui el més adequat possible, d’acord amb la voluntat i la capa·
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citat dels estudiants, i possibilitar una formació de nivell de màster al major nombre 
d’estudiants que ho sol•licitin. A més ha de ser àmplia, de forma que es cobreixin 
tots els àmbits de coneixement, i ha de respondre a les necessitats dels ocupadors.

Les universitats també han de poder adaptar la seva oferta d’estudis al perfil dels 
estudiants facilitant la diversitat de models organitzatius dels centres en funció de 
les característiques del seu estudiantat.

3. Estructura dels estudis oberta i diversa
L’oferta d’estudis universitaris a Catalunya en l’horitzó 2020 ha de ser necessà·

riament oberta i diversa, permetent la convivència de graus de 180 ECTS i de 240 
ECTS i de màsters d’entre 60 i 120 ECTS, potenciant l’autonomia de cada universi·
tat sobre la base d’uns criteris generals compartits.

Els criteris per a la determinació de la durada dels estudis han de ser acadèmics, 
relacionats amb les activitats que els estudiants han de desenvolupar per adquirir les 
competències que els graduats necessitaran per al seu òptim desenvolupament per·
sonal i professional d’acord amb les metodologies que la universitat consideri més 
adequades en cada cas.

L’oferta d’estudis ha de permetre la reorientació dels estudiants entre graus pro·
pers així com el seu encaix en nivells formatius superiors i podrien preveure l’ob·
tenció de títols en diferents nivells (180, 240 o 300 ECTS).

4. Qualitat i internacionalització
L’oferta d’estudis ha de dissenyar·se atenent a criteris de qualitat i eficiència i 

amb vocació internacional. Ha de ser atractiva per als estudiants locals i amb visibi·
litat i projecció internacional, que permeti que el sistema universitari incrementi la 
seva potència com element de contribució econòmica, social i cultural al nostre país.

Els resultats dels procediments que configuren el sistema de qualitat de les titu·
lacions a Catalunya (acreditacions) han de ser un element important en la valoració 
de les propostes de nous estudis tant en el nivell de grau com de màster per part de 
cada centre o universitat.

L’oferta acadèmica de cada centre ha de correspondre amb la seva expertesa. 
A més, ha d’estar adaptada a la disponibilitat dels recursos humans i materials que 
facin viable la seva implantació.

Quant al punt e.1r, si bé és cert que les limitacions normatives de l’Estat ha 
determinat l’increment de figures interines a les universitats catalanes (agregats i 
TU interins), aquestes han començat a portar a terme les convocatòries dels llocs 
permanents corresponents per pal·liar aquesta situació d’interinitat, que acabaran en 
els propers cursos. Per altra banda, el sistema universitari català, en mitjana, el per·
centatge del professorat contractat sobre el total del PDI en termes d’ETC no supera 
el 49%. Per tant, el conjunt del sistema segueix complint la ràtio que determina la 
Llei Orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, malgrat els darrers cursos 
s’hagin promogut les figures contractuals permanents que estableix i regula la Llei 
1/2003 de 19 de febrer, d’Universitats de Catalunya, com a figures pròpies del siste·
ma universitari català.

Quant al punt e.2n, es va sol·licitar un informe a la gerència de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB) al respecte. Aquests contractacions fan referència 
a contractes de PAS finançats amb recursos de l’article 64 d’Inversions de recerca 
del pressupost de despeses de la UAB, per a realitzar tasques de naturalesa tempo·
ral de suport a la recerca vinculades a projectes o convenis de recerca. L’informe 
lliurat conclou que a la UAB no hi ha contractes irregulars de capítol VI, ja que tots 
els contractes estan formalitzats d’acord amb la legislació laboral i emparats per 
la legislació vigent (LOU, LUC, Llei de la Ciència, Estatuts de la UAB i Conveni 
Col•lectiu del PAS de les universitats públiques catalanes), estan informats a les ofi·
cines de treball i estan comunicats al comitè d’empresa del PAS de la UAB. Així 
mateix, la UAB informa que tots aquests contractes temporals d’obra i servei s’han 
convertit a contractes indefinits, com a conseqüència d’una negociació amb el comi·
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tè d’empresa de la universitat. Malgrat aquesta negociació, una secció sindical va in·
terposar un conflicte col·lectiu contra la UAB, davant del TSJC, amb la pretensió que 
es reconegués que aquesta pràctica era il·lícita i que havien de ser places estructurals 
entrant a formar part del capítol I del pressupost. Segons informa la UAB, aquesta 
demanda ha estat desestimada per aquest tribunal.

Pel que fa al punt f, malgrat les universitats tenen plena competència per organit·
zar·se com elles considerin amb la finalitat de poder atendre les seves missions de la 
manera més eficient, s’ha iniciat una anàlisi d’aquestes fundacions i consorcis amb 
la finalitat que aquestes siguin el més compatibles possibles amb el servei públic que 
presten les pròpies universitats a través d’aquestes.

Pel que fa als consorcis públics en els que participa la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC), el de dimensió major, el Consorci Escola Industrial de Bar·
celona (CEIB) ha iniciat ja la seva transformació que conclourà amb la baixa de la 
UPC d’aquest, com a conseqüència de la integració de la EUETIB a la UPC, la ti·
tularitat de la qual corresponia fins ara al CEIB, per integració a l’Escola d’Engi·
nyeria de Barcelona Est (EEBE) al nou Campus Besós. Properament, també iniciarà 
una transformació el Consorci Escola Tècnica d’Igualada (CETI) titular de l’Escola 
d’Enginyeria d’igualada, del qual la UPC ha demanat sortir·ne quan sigui possible.

Quant al punt g i h, el pressupost elaborat pel Govern per al 2016 no ha estat 
aprovat pel Parlament de Catalunya, de manera que la situació de pròrroga pressu·
postària, no fa possible abordar cap d’aquestes qüestions.

Tot i això, cal tenir en compte que el sistema de preus públics de les universitats 
de Catalunya no és uniforme i està vinculat al sistema de beques i ajuts universi·
taris. Tenim un sistema de preus personalitzat i adaptat a la situació econòmica de 
cada estudiant, és a dir, un model de preus no lineal i depenent de renda, perquè és 
el més equitatiu.

En el cas de la bonificació o exempció específica existent per a les famílies nom·
broses, es deriva de l’aplicació de la normativa estatal existent.

No obstant això, des del Govern s’han introduït consideracions específiques a 
favor de les famílies monoparentals en els criteris d’assignació de la beca Equitat. 
Concretament, són:

– Deduccions en el còmput de la renda familiar
• 525 euros per cada germà/na (inclòs estudiant sol·licitant) que visqui al domicili 

familiar. Aquesta quantitat puja fins el 803,25 euros per a les famílies monoparen·
tals de categoria especial.

• 21.000 euros si el sol·licitant està afectat per un grau de discapacitat igual o su·
perior al 65%.

– Si les deduccions no comporten l’assignació d’un tram de renda inferior, s’apli·
ca automàticament (excepte en els casos de les famílies situades en el tram màxim 
de renda).

Les exempcions que es donen a les famílies nombroses provenen de normativa 
estatal, no de la Generalitat de Catalunya. Aquesta normativa estatal no contempla 
les exempcions per a les famílies monoparentals. Als efectes d’equiparació, més 
enllà del que ja implica el tractament com a monoparentals previst en el sistema 
Equitat, abans descrit, la Generalitat hauria de pressupostar 5M€ per compensar les 
Universitats pels menors ingressos provinents de famílies monoparentals de rendes 
altes.

Barcelona, 9 de setembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Moció 28/XI, sobre les polítiques 
socials
390-00028/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 35795 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

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 28/XI, sobre les polítiques socials 
(tram. 390·00028/11), us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que 
s’han impulsat per a fer efectiva el punt f de la Moció.

Barcelona, 12 de setembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
El passat trimestre, aquest Departament va iniciar una revisió de caràcter tècnic 

de l’Ordre BSF/130/2014. Aquest proper mes de setembre hi ha previst encetar la 
formació d’un grup de treball entre el Departament i el sector afectat per tal de do·
nar continuïtat a aquesta revisió, d’acord amb el sector de la discapacitat.

El passat 25 de maig de 2016 aquest Govern va presidir la sessió de constitució 
del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT). Aquest Consell suposa 
un pas endavant en la promoció de l’autonomia personal, social i laboral de les per·
sones amb discapacitat. És una eina que ha de permetre donar a les persones amb 
discapacitat l’oportunitat de participar activament en els processos d’adopció de de·
cisions sobre polítiques i programes, inclosos els que els afecten directament. En 
aquesta sessió constitutiva es van signar els acords amb el sector per a fer efectiva 
una revisió de l’import dels coneguts com a «diners de butxaca» de les persones 
amb discapacitat beneficiàries d’un servei residencial. Aquesta revisió s’aplicarà de 
forma retroactiva a gener del 2016. Els efectes d’aquesta mesura s’estan instrumen·
tant a partir de la modificació de l’Ordre BSF/130/2014.

Atès que el Parlament no ha pogut debatre el Projecte de Llei de Pressupostos 
de 2016, s’ha fet impossible la negociació entre els grups parlamentaris, que hagués 
definit el destí de les partides pressupostàries del Departament que encapçalo. Sens 
perjudici del fet que no s’hagi pogut incloure una partida en el Projecte de Llei de 
Pressupostos de 2016, els acords signats amb el CODISCAT permetran la revisió 
dels anomenats «diners de butxaca».
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4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre 
l’obertura de noves delegacions del Govern a Ginebra, Copenhaguen, 
Varsòvia i Zagreb
354-00097/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 35914).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co·
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
16.09.2016.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença

Proposta d’audiència en comissió de Teresa Borràs, directora del 
Servei de Drogodependències de l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix 
Camp), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00664/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35887).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, catedràtic de 
bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de 
Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00665/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35887).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de 
les àrees de drogues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar 
i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00666/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35887).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, catedràtic 
de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00667/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35887).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, assagista i 
professor, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00668/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35887).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, professor 
d’antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00669/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35887).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora 
de la càtedra extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat 
Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00670/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35887).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Martin Jelsma, politòleg 
especialitzat en polítiques internacionals sobre drogues, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
352-00671/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35887 i 36040).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Milton Romani, secretari de de 
la Junta Nacional de Drogues d’Uruguai, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00672/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35887).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Barbara Brohl, responsable 
de les divisions d’impostos i de control del joc, el licor, el tabac i la 
marihuana de Colorado (Estats Units d’Amèrica), amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00673/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35887).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Lídia Muñoz, regidora de 
l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00674/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35887).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Teresa Brugal, cap del Servei de 
Prevenció i Atenció a les Addiccions de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00675/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 35887).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Ramón Morcillo, representant 
de l’associació Regulació Responsable, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00676/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35900).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Xabier Arana, representant de 
l’Institut Basc de Criminologia, amb relació a la Proposició de llei de 
les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00677/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35900).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Juan Muñoz, catedràtic de dret, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00678/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35900).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Fermín Les, membre de 
Representación Cannábica de Navarra, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00679/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35900).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de José Rey Cadenas, advocat 
penalista, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00680/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35900).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de José Antonio Rodríguez Sáez, 
magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00681/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35900).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada 
penalista, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00682/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35900).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Aitor Brion, representant de la 
Federació Basca d’Associacions de Persones Usuàries de Cànnabis, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00683/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35900).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Teresa Borràs, directora del 
Servei de Drogodependències de l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix 
Camp), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00684/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35900).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic 
de bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de 
Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00685/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35900).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Rovira, director de 
les àrees de drogues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar 
i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00686/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35900).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Escohotado, filòsof i 
advocat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00687/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35900).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Constanza Sánchez Avilés, 
doctora en dret internacional, amb relació a la Proposició de llei de 
les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00688/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 35900).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Marta Torrens, coordinadora 
del Grup de Recerca en Addiccions de l’Institut Hospital del Mar 
d’Investigacions Mèdiques, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00689/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 35980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
de Veïns de la Plaça de Las Navas amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00690/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 35980).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Otger Amatller Gutiérrez, en 
representació de la Fundació Salut i Comunitat, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00691/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de David Pere Martínez, 
coordinador del Departament de Recerca de la Fundació Igenus, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00692/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Òscar Parés, sotsdirector 
de la fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00693/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Constanza Sánchez, en 
representació de la fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00694/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de Zara Snapp, en representació 
de la Comissió Global de Polítiques de Drogues, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00695/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Martín Barriuso, assessor en 
el procés de regulació del cànnabis a l’Uruguai, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00696/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Gabriel Miró, exvicepresident 
de la Comissió de Drogues del Col·legi d’Advocats de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00697/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Teresa Borràs, directora del 
Servei de Drogodependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix 
Camp), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00698/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic 
de bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de 
Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00699/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Josep Rovira, director de les 
àrees de drogues i d’inclusió i pobresa de l’Associació Benestar 
i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00700/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Joan Ramon Laporte, 
catedràtic de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00701/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Escohotado, filòsof i 
advocat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00702/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Romaní, catedràtic 
d’antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00703/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Araceli Manjón-Cabeza, directora 
de la Càtedra Extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat 
Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00704/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Martín Jelsma, politòleg 
especialitzat en polítiques internacionals sobre drogues, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
352-00705/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Milton Romani, secretari de 
de la Junta Nacional de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00706/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de Barbara Brohl, responsable 
de les divisions d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i 
la marihuana de Colorado (Estats Units d’Amèrica), amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00707/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP·CC (reg. 35992).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Teresa Borràs, directora del 
Servei de Drogodependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix 
Camp), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00708/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 36041).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, catedràtic de 
bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de 
Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00709/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 36041).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les 
àrees de drogues i d’inclusió i pobresa de l’Associació Benestar 
i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00710/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 36041).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, catedràtic 
de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb 
relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00711/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 36041).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, filòsof i 
advocat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00712/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 36041).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, catedràtic 
d’antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00713/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 36041).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora 
de la Càtedra Extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat 
Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00714/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 36041).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència per escrit de Martín Jelsma, politòleg 
especialitzat en polítiques internacionals sobre drogues, amb relació 
a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
352-00715/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 36041).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Milton Romani, secretari de la 
Junta Nacional de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00716/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 36041).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència per escrit de Barbara Brohl, responsable de 
les divisions d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la 
marihuana de Colorado (Estats Units d’Amèrica), amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00717/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 36041).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió del subdirector general de 
Drogodependències amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00718/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
plataforma Som el que Cultivem amb relació a la Proposició de llei de 
les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00719/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Martín Barriuso, assessor en 
el procés de regulació del cànnabis a l’Uruguai, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00720/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Jaime Prats, president de 
l’Associació de Tastadors de Cànnabis de Collsacabra, amb relació a 
la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores 
de cànnabis
352-00721/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Miquel Casas Brugué, 
catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, de 
Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00722/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Teresa Borràs Cabacés, 
directora del Servei de Drogodependències de l’Hospital Sant Joan, 
de Reus (Baix Camp), amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00723/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, president 
de la Societat Espanyola de Recerca sobre Cannabinoides i 
membre del Comitè Científic de l’Associació Internacional per als 
Medicaments Cannabinoides, amb relació a la Proposició de llei de 
les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00724/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, director 
de l’Institut Català de Farmacologia, amb relació a la Proposició de 
llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00725/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Rafael Maldonado, catedràtic 
de farmacologia de la Unitat de Neurofarmacologia de la Universitat 
Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions 
de persones consumidores de cànnabis
352-00726/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les 
àrees de drogues i d’inclusió i pobresa de l’Associació Benestar 
i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00727/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’Otger Amatller Gutiérrez, 
psicòleg coordinador de l’àrea de prevenció de la Fundació Salut i 
Comunitat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de 
persones consumidores de cànnabis
352-00728/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de David Pere Martínez, 
coordinador del Departament de Recerca de la Fundació Igenus, 
amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones 
consumidores de cànnabis
352-00729/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Òscar Parés, sotsdirector 
de la fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00730/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Constanza Sánchez, doctora 
en dret internacional, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00731/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Zara Snapp, en representació 
de la Comissió Global de Polítiques de Drogues, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00732/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió de Martín Jelsma, politòleg especialitzat 
en polítiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00733/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Milton Romani, secretari de la 
Junta Nacional de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició 
de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00734/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Barbara Brohl, responsable de les 
divisions d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana 
de Colorado (Estats Units d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00735/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Amber Marks, directora del 
Centre de Justícia Penal, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00736/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Miró, exvicepresident 
de la Comissió de Drogues del Col·legi d’Advocats de Barcelona i 
membre del comitè científic del procés de regulació del mercat de 
la marihuana a l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00737/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Casals Madrid, membre 
de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular 
d’aquesta proposició de llei i codirector de la Comissió Jurídica 
de l’Observatori Civil de Polítiques de Drogues, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00738/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, professor 
de filosofia i metodologia de les ciències socials de la Universitat 
Nacional d’Educació a Distància, amb relació a la Proposició de llei 
de les associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00739/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, catedràtic 
d’antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la 
Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
352-00740/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora 
de la Càtedra Extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat 
Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00741/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36056).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’Albert Oliva, inspector del Cos 
de Mossos d’Esquadra, amb relació a la Proposició de llei de les 
associacions de persones consumidores de cànnabis
352-00742/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 36075).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Sol·licitud de compareixença de representants de l’Associació de 
Malalts de Crohn i Colitis Ulcerosa de Catalunya davant la Comissió 
de Salut perquè exposin les activitats de l’entitat i el projecte «No 
puc esperar»
356-00298/11

SOL·LICITUD

Presentació: Montserrat Candini i Puig, juntament amb cinc altres diputats del Por·
taveus dels grups parlamentaris en la Comissió de Salut (reg. 34260).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 19.09.2016.

Sol·licitud de compareixença del director general de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments davant la Comissió d’Interior perquè 
informi sobre presumptes irregularitats en el concurs oposició 
d’accés a l’escala bàsica de bombers
356-00331/11

SOL·LICITUD

Presentació: Joan Giner Miguélez, del GP CSP (reg. 35921).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 19.09.2016.

Sol·licitud de compareixença de Josep Antoni Planell, rector de la 
Universitat Oberta de Catalunya, davant la Comissió d’Empresa 
i Coneixement perquè presenti la memòria i informi sobre les 
actuacions de la Universitat Oberta de Catalunya
356-00332/11

SOL·LICITUD

Presentació: Jordi Munell i Garcia, juntament amb cinc altres diputats del Porta· 
veus dels grups parlamentaris en la Comissió d’Empresa i Coneixement (reg. 36013).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 19.09.2016.
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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 Tribunal Superior de Justícia de Catalunya corresponent 
al 2015
334-00037/11

PRESENTACIÓ: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA

Reg. 35496 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Justícia: Mesa del Parlament, 

20.09.2016

A la presidenta del Parlament
Molt honorable senyora,
Em plau fer·vos a mans la memòria corresponent a l’any 2015 del Tribunal Su·

perior de Justícia de Catalunya sobre l’estat i funcionament de l’Administració de 
Justícia.

Ben cordialment,

Barcelona, 9 de setembre de 2016
Jesús M.ª Barrientos Pacho, president del Tribunal Superior de Justícia de Ca·

talunya

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

Memòria de la Comissió Assessora sobre la Publicitat Institucional 
corresponent al 2015
334-00038/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 35917 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa del 

Parlament, 20.09.2016

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
D’acord amb el que preveu l’article 2.2 del Decret 242/2007, de 6 de novembre, 

pel qual s’estableix el règim jurídic de la Comissió Assessora sobre Publicitat Ins·
titucional, em plau adjuntar·vos la Memòria anual de la Comissió corresponent a 
l’exercici 2015, que recull les dades més significatives de l’activitat desenvolupada 
pel Govern en l’àmbit de la publicitat institucional.

Ben cordialment,

Barcelona, 21 de juliol de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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	Control del compliment de la Resolució 39/XI, sobre el tractament dels termes «mongòlic», «mongolisme» i «subnormal» en els diccionaris normatius i en els tesaurus
	290-00027/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució40/XI, sobre els pagaments de les prestacions meritades per fills menors de tres anys
	290-00028/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 52/XI, sobre les subvencions als centres especials de treball
	290-00040/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 54/XI, sobre la pèrdua de llocs de treball a les comarques del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre
	290-00042/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 67/XI, sobre les subvencions als agricultors per a la instal·lació de xarxes antipedra
	290-00055/11
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 68/XI, sobre els ajuts als agricultors i els ramaders del Pirineu
	290-00056/11
	Sol·licitud de pròrroga
	Pròrroga del termini per a retre comptes

	Control del compliment de la Resolució 73/XI, sobre la línia 10 del metro
	290-00061/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 74/XI, sobre les infraestructures ferroviàries de Tarragona
	290-00062/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 75/XI, sobre una rotonda de la carretera N-II al pas per Premià de Mar
	290-00063/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 76/XI, sobre l’alliberament del peatge de l’autopista AP-2
	290-00064/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 77/XI, sobre l’autovia orbital de Barcelona B-40
	290-00065/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 87/XI, sobre l’establiment d’un sistema d’accés als punts de recàrrega dels vehicles elèctrics
	290-00075/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 91/XI, sobre la protecció dels infants i els adolescents maltractats
	290-00079/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 92/XI, sobre el desplegament de la Llei 14/2010, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
	290-00080/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 118/XI, sobre el Consorci per a la Normalització Lingüística
	290-00106/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 185/XI, sobre les necessitats educatives del curs 2016-2017
	290-00170/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02. Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 14/XI, sobre les polítiques de seguretat
	390-00014/11
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 15/XI, sobre la disminució d’inscripcions d’estudiants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i investigador i del personal d’administració i serveis
	390-00015/11
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 28/XI, sobre les polítiques socials
	390-00028/11
	Informe relatiu al compliment de la Moció


	4.53. Sessions informatives i compareixences
	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència sobre l’obertura de noves delegacions del Govern a Ginebr
	354-00097/11
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença
	Proposta d’audiència en comissió de Teresa Borràs, directora del Servei de Drogodependències de l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00664/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00665/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00666/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00667/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, assagista i professor, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00668/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, professor d’antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00669/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la càtedra extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00670/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Martin Jelsma, politòleg especialitzat en polítiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00671/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Milton Romani, secretari de de la Junta Nacional de Drogues d’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00672/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Barbara Brohl, responsable de les divisions d’impostos i de control del joc, el licor, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats Units d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones co
	352-00673/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Lídia Muñoz, regidora de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00674/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Teresa Brugal, cap del Servei de Prevenció i Atenció a les Addiccions de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00675/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Ramón Morcillo, representant de l’associació Regulació Responsable, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00676/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Xabier Arana, representant de l’Institut Basc de Criminologia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00677/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Juan Muñoz, catedràtic de dret, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00678/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Fermín Les, membre de Representación Cannábica de Navarra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00679/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José Rey Cadenas, advocat penalista, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00680/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de José Antonio Rodríguez Sáez, magistrat de l’Audiència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00681/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Eva Labarta Ferrer, advocada penalista, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00682/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Aitor Brion, representant de la Federació Basca d’Associacions de Persones Usuàries de Cànnabis, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00683/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Teresa Borràs, directora del Servei de Drogodependències de l’Hospital Sant Joan de Reus (Baix Camp), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00684/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00685/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00686/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Escohotado, filòsof i advocat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00687/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Constanza Sánchez Avilés, doctora en dret internacional, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00688/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Marta Torrens, coordinadora del Grup de Recerca en Addiccions de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00689/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Veïns de la Plaça de Las Navas amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00690/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Otger Amatller Gutiérrez, en representació de la Fundació Salut i Comunitat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00691/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de David Pere Martínez, coordinador del Departament de Recerca de la Fundació Igenus, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00692/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Òscar Parés, sotsdirector de la fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00693/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Constanza Sánchez, en representació de la fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00694/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Zara Snapp, en representació de la Comissió Global de Polítiques de Drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00695/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Martín Barriuso, assessor en el procés de regulació del cànnabis a l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00696/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Gabriel Miró, exvicepresident de la Comissió de Drogues del Col·legi d’Advocats de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00697/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Teresa Borràs, directora del Servei de Drogodependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00698/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00699/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i d’inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00700/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00701/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Antonio Escohotado, filòsof i advocat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00702/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00703/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Càtedra Extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00704/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en polítiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00705/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Milton Romani, secretari de de la Junta Nacional de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00706/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en ponència de Barbara Brohl, responsable de les divisions d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats Units d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones c
	352-00707/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Teresa Borràs, directora del Servei de Drogodependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00708/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, catedràtic de bioquímica i biologia molecular de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00709/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i d’inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00710/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, catedràtic de farmacologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00711/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, filòsof i advocat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00712/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00713/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Càtedra Extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00714/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en polítiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00715/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00716/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència per escrit de Barbara Brohl, responsable de les divisions d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats Units d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones co
	352-00717/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió del subdirector general de Drogodependències amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00718/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la plataforma Som el que Cultivem amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00719/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Martín Barriuso, assessor en el procés de regulació del cànnabis a l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00720/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Jaime Prats, president de l’Associació de Tastadors de Cànnabis de Collsacabra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00721/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Miquel Casas Brugué, catedràtic de psiquiatria de la Universitat Autònoma de Barcelona, de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00722/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Teresa Borràs Cabacés, directora del Servei de Drogodependències de l’Hospital Sant Joan, de Reus (Baix Camp), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00723/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Manuel Guzmán, president de la Societat Espanyola de Recerca sobre Cannabinoides i membre del Comitè Científic de l’Associació Internacional per als Medicaments Cannabinoides, amb relació a la Proposició de llei de les 
	352-00724/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Joan Ramon Laporte, director de l’Institut Català de Farmacologia, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00725/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Rafael Maldonado, catedràtic de farmacologia de la Unitat de Neurofarmacologia de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00726/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Josep Rovira, director de les àrees de drogues i d’inclusió i pobresa de l’Associació Benestar i Desenvolupament, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00727/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Otger Amatller Gutiérrez, psicòleg coordinador de l’àrea de prevenció de la Fundació Salut i Comunitat, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00728/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de David Pere Martínez, coordinador del Departament de Recerca de la Fundació Igenus, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00729/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Òscar Parés, sotsdirector de la fundació ICEERS, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00730/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Constanza Sánchez, doctora en dret internacional, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00731/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Zara Snapp, en representació de la Comissió Global de Polítiques de Drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00732/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Martín Jelsma, politòleg especialitzat en polítiques internacionals sobre drogues, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00733/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Milton Romani, secretari de la Junta Nacional de Drogues de l’Uruguai, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00734/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Barbara Brohl, responsable de les divisions d’impostos i de control del joc, l’alcohol, el tabac i la marihuana de Colorado (Estats Units d’Amèrica), amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones c
	352-00735/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Amber Marks, directora del Centre de Justícia Penal, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00736/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió de Gabriel Miró, exvicepresident de la Comissió de Drogues del Col·legi d’Advocats de Barcelona i membre del comitè científic del procés de regulació del mercat de la marihuana a l’Uruguai, amb relació a la Proposició de l
	352-00737/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Casals Madrid, membre de la comissió promotora de la iniciativa legislativa popular d’aquesta proposició de llei i codirector de la Comissió Jurídica de l’Observatori Civil de Polítiques de Drogues, amb relació a l
	352-00738/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Escohotado, professor de filosofia i metodologia de les ciències socials de la Universitat Nacional d’Educació a Distància, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànn
	352-00739/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Romaní, catedràtic d’antropologia social de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00740/11
	Sol·licitud

	Proposta d’audiència en comissió d’Araceli Manjón-Cabeza, directora de la Càtedra Extraordinària «Drogues Segle XXI» de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
	352-00741/11
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