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i Transparència perquè informi sobre el compliment de la interlocutòria del Tribunal
Superior de Justícia de Catalunya que suspèn cautelarment l’ús de la denominació
de representant permanent de la Generalitat davant la Unió Europea
356-00333/11
Sol·licitud

69

Sol·licitud de compareixença de Carles Farràs, president de l’Associació Catalana
d’Escoles de Música i director de l’Escola Itinerant de Música i Dansa Pallars.Rialp,
davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre les activitats i la situació
de l’Associació i el sector de l’educació musical i la dansa
356-00345/11
Sol·licitud

69

Imprès a Multitext, SL
ISSN: 0213-7798
DL: B-20.066-1980
www.parlament.cat

Taula de contingut

6

BOPC 233
14 d’octubre de 2016

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 C’s; GP CSP; GP JS; GP PPC (reg. 37403; 37482; 37542; 37914).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 10.10.2016 a l’11.10.2016).
Finiment del termini: 13.10.2016; 12:00 h.
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP PPC; GP CSP; GP C’s (reg. 38019; 38022; 38025).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.10.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya
200-00010/11
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 36273; 37575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016
ESMENA PRESENTADA PEL GP PPC (REG. 36273)

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de creació de
l’Agència de Ciberseguretat de Catalunya (tram. 200-00010/11).
Esmena 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

ESMENA PRESENTADA PEL GP C’S (REG. 37575)

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de creació de l’Agència de Ciberseguretat
de Catalunya (tram. 200-00010/11).

3.01.01. Projectes de llei
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Esmena 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i
continentals
200-00014/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP CSP; GP PPC (reg. 37674; 37699; 37915).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.10.2016 al 14.10.2016).
Finiment del termini: 17.10.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC (reg. 37675; 37916).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 13.10.2016 al
14.10.2016).
Finiment del termini: 17.10.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les
persones que es troben en risc d’exclusió residencial
200-00016/11
TEXT PRESENTAT
Reg. 37678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

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 4 d’octubre de 2016, s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, s’aprova l’Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge
de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial, i s’autoritza la consellera
perquè el presenti al Parlament. Se sol·licita que es tramiti en lectura única.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 4 d’octubre de 2016.

3.01.01. Projectes de llei
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Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les
persones que es troben en risc d’exclusió residencial.
Exposició de motius

L’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) estima que més de 200.000 llars del
país tenen tots els seus membres en situació d’atur, amb una taxa d’atur que, tot i ser
inferior a la mitjana de l’Estat, es trobava, amb dades d’abril de 2016, en el 17,4% de
la població activa. Alhora, l’Idescat apunta, a partir de dades de l’Enquesta de condicions de vida de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que la taxa de risc de pobresa
o exclusió social a Catalunya se situava l’any 2014 en el 26% de la població entre 18 i
59 anys. L’Idescat indica també que, l’any 2014, el 12,9% de la població de Catalunya
tenia moltes dificultats per arribar a fi de mes.
Aquesta realitat socioeconòmica, combinada amb una forta contracció del mercat immobiliari fruit de la fallida generalitzada del sector de la construcció i dels
ajustos al sector financer, ha suposat un factor clau per entendre l’important nombre
de desnonaments i de casos de famílies en risc d’exclusió en l’àmbit de l’habitatge
que existeixen a Catalunya.
Aquesta situació d’emergència social és especialment greu en l’àmbit de l’habitatge, i el sobreendeutament hipotecari és, de fet, una de les problemàtiques més
punyents. Segons les dades publicades pel Consell General del Poder Judicial, a
Catalunya es van produir més de 15.000 llançaments per execucions hipotecàries i
procediments derivats de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d’arrendaments urbans (lau), durant l’any 2015. D’aquests, més de 5.000 corresponien a execucions
hipotecàries i prop de 10.000 a procediments derivats de la LAU.
La Generalitat de Catalunya, a través de diferents programes d’actuació, està realitzant un esforç significatiu per incrementar el parc d’habitatge social i atendre de
forma més ràpida i eficaç les necessitats de les persones i unitats familiars amb més
riscos d’exclusió residencial. En aquest sentit, s’està aplicant l’exercici del dret de
tanteig i retracte previst al Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària. Fruit de l’aplicació d’aquesta normativa s’han pogut adquirir 184
habitatges durant l’any 2015, i està prevista l’adquisició de més de 260 habitatges
durant l’any 2016. Paral·lelament, s’han establert convenis de col·laboració amb diverses entitats financeres per a la cessió temporal voluntària d’habitatges buits, que
la Generalitat destina a l’atenció de casos d’emergència. Fins al maig de 2016, els
convenis signats suposaven el compromís de cessió de 1.860 habitatges.
Malgrat aquest esforç per incrementar el parc d’habitatges de lloguer social, Catalunya ha de reforçar les mesures destinades a atendre, des d’una perspectiva preventiva, les necessitats urgents de les persones i famílies que es troben en situació
de vulnerabilitat en l’àmbit de l’habitatge. S’està fent amb els programes socials
d’habitatge, que han passat de 50 milions d’euros en prestacions per al pagament del
lloguer l’any 2012, a més de 81 milions destinats a aquests ajuts l’any 2015.
Aquesta política preventiva ha de comptar amb la col·laboració de les entitats financeres i grans tenidors d’habitatge, que disposen d’un parc d’habitatges buits que
permetria donar sortida a l’aposta per solucions eficaces que es formula en aquesta
Llei. El Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, creat
a l’empara del Decret llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents
per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària,
tenia inscrits, el maig de 2016, més de 46.000 habitatges propietat d’entitats financeres i grans tenidors en algun dels 72 municipis definits com a municipis amb demanda acreditada pel Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.
Aquest parc d’habitatges, una part significativa del qual difícilment es pot comercialitzar en el mercat privat, esdevé un instrument clau per assolir els objectius
d’aquesta Llei. D’una banda, perquè permet ampliar els habitatges cedits temporal3.01.01. Projectes de llei
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ment a la Generalitat de Catalunya a través de convenis de col·laboració (i, per tant,
respondre a la necessitat d’ampliació del parc destinat a lloguer social) i, de l’altra,
perquè permet donar sortida a processos de mediació per sobreendeutament i fer
possible l’expropiació temporal forçosa.
El dret a l’habitatge és reconegut per diversos tractats internacionals ratificats
per Espanya (per exemple, a l’article 25 de la Declaració Universal dels Drets Humans de 1948, i a l’article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals de 1966).
D’acord amb l’article 10.1 de la Constitució, el dret a gaudir d’un habitatge digne
i adequat, regulat a l’article 47 de la mateixa norma, ha de ser interpretat de conformitat amb els tractats esmentats. L’article 11 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals reconeix el dret de tothom a un nivell de vida adequat per
a ell i per a la seva família, incloent-hi l’alimentació, el vestit i l’habitatge, i també a
una millora constant de les seves condicions de vida. En aquest sentit, cal esmentar
les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) sobre el cas McCann
contra el Regne Unit (13/05/2008) i el cas Rousk contra Suècia (25/07/2013).
La Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea també conté, a l’article 34,
una referència a l’habitatge. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) ha
tutelat aquest dret a través de la seva jurisprudència referida a la protecció dels consumidors europeus. El famós cas Aziz, suscitat arran d’una qüestió prejudicial, n’és
un bon exemple (sentència del TJUE de 14 de març de 2013, dictada arran d’una
qüestió prejudicial presentada pel Jutjat Mercantil número 3 de Barcelona relativa
al caràcter abusiu d’una clàusula contractual en un préstec bancari, que va afectar
la legislació hipotecària espanyola perquè era contrària al dret de la Unió Europea).
Més recentment, la Sentència del TJUE de 10 de setembre de 2014 ha reconegut
l’existència d’un dret a l’habitatge en vinculació amb l’article 7 de la Carta de Drets
Fonamentals de la Unió Europea, que consagra el dret al respecte de la vida privada
i familiar, continuant, doncs, el camí obert pel TEDH.
A més, el TJUE ha assenyalat que l’habitatge social és un servei d’interès general (per exemple, en la Sentència de 8 de maig de 2013). Com tothom sap, l’accés als
serveis d’interès general és un dels drets reconeguts per l’article 36 de la Carta de
Drets Fonamentals de la Unió Europea, en vinculació amb la cohesió social i territorial de la Unió.
Per la seva part, el Parlament Europeu, en la Resolució d’11 de juny de 2013 sobre habitatge social a la Unió Europea, ha emfatitzat el paper de l’habitatge com a
servei econòmic d’interès general en la Unió:
«Tenint en compte que la política d’habitatge social forma part integrant dels
serveis d’interès econòmic general, per contribuir a cobrir les necessitats d’habitatge, facilitar l’accés a la propietat, promoure la qualitat de l’hàbitat, millorar l’hàbitat
existent i adequar les despeses d’habitatge a la situació familiar i als recursos dels
ocupants, mantenint amb tot un esforç de la seva part.»
El Parlament Europeu, en la Resolució d’11 de juny de 2013 sobre habitatge social a la Unió Europea esmentada, «demana als estats membres i a les autoritats regionals i locals que adoptin mesures eficaces i incentivadores, basant-se en anàlisis
prospectives de la necessitat d’habitatges, per lluitar contra l’existència d’habitatges
buits de llarga durada, en especial, a les zones amb tensions, per lluitar contra l’especulació immobiliària i mobilitzar aquests habitatges per convertir-los en habitatges socials».
Efectivament, països com França, Bèlgica, Regne Unit o els Estats Units d’Amèrica, entre d’altres, estableixen a través de la seva legislació mesures per combatre
l’existència d’habitatges buits. Si bé tots aquests països recorren a mesures de foment, també tots combinen aquestes mesures amb intervencions públiques de limitació que poden arribar fins a l’expropiació de l’ús de l’habitatge buit que incompleix
la seva funció social (com és el cas anglès, en què la llei permet l’expropiació de
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l’ús d’habitatges privats que hagin estat buits almenys sis mesos, mitjançant l’aprovació de decrets de gestió d’habitatges buits (empty dwellings management orders,
EDMO).
Com s’ha assenyalat, la Constitució reconeix el dret a un habitatge digne i adequat i el vincula a l’obligació dels poders públics d’impedir l’especulació (article
47), imposa també als poders públics el deure de garantir que el dret de propietat no
s’exerceixi de manera antisocial (article 33) i subordina tota la riquesa, sigui quina
en sigui la titularitat, a l’interès general (article 128).
Així mateix, l’article 5 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que totes les
persones tenen dret a viure lliures de situacions d’explotació i maltractaments, com
les que, de facto, comporten la manca d’un habitatge digne o el sobreendeutament.
D’altra banda, i en els mateixos termes que el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, l’article 42.3 de l’Estatut obliga els poders públics a vetllar per la dignitat, la seguretat i la protecció integral de les persones, especialment
de les més vulnerables. En aquest sentit, l’article 148.1.3 de la Constitució atorga a
les comunitats autònomes la potestat d’assumir competències en matèria d’habitatge, i efectivament l’article 137 de l’Estatut atribueix a la Generalitat de Catalunya
la competència exclusiva en aquesta matèria, com també li atribueix, per mitjà de
l’article 123, la competència exclusiva en matèria de consum.
En el marc de la legislació catalana, la protecció del dret a l’habitatge i l’obligació d’eradicar-ne els usos anòmals, incloent-hi els habitatges buits, són objecte de
regulació a la Llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge, l’article 4 de
la qual determina que el conjunt d’activitats vinculades amb el proveïment d’habitatges destinats a polítiques socials es configuri com un servei d’interès general per
assegurar un habitatge digne i adequat per a tots els ciutadans.
S’ha de reconèixer de manera explícita, i com a dret subjectiu, el dret a un habitatge estable a favor dels qui no disposen d’un habitatge digne i adequat en l’accepció esmentada ni dels recursos econòmics precisos per aconseguir-ne un.
Així mateix, és una exigència social que els poders públics reaccionin i assegurin el dret a l’habitatge de les persones afectades per desnonaments provinents
d’execucions hipotecàries, a fi que puguin continuar ocupant el seu habitatge, cosa
que ha de suposar, en el marc de la normativa legal aplicable, l’atribució als poders
públics de l’exercici de formes d’actuació en el marc de l’exercici de les seves competències en matèria d’habitatge, consum i serveis socials.
Els poders públics han de ser capaços de reaccionar amb diferents nivells d’articulació, a l’efecte d’atendre la situació d’emergència social provocada per drames
humans que fan que sigui el propi dret a la vida el que s’hagi vist afectat com a conseqüència de les privacions del dret a l’habitatge.
D’altra banda, la sentència del TJUE de 14 de març de 2013 (assumpte C-415-11)
posa en evidència la necessitat d’una actuació urgent dels poders públics, en els seus
àmbits competencials, dirigits a la salvaguarda dels drets fonamentals i estatutaris
que van lligats a l’ús i el gaudi de l’habitatge habitual.
La Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, fruit d’una iniciativa legislativa
popular, va establir mesures que tenien per objecte protegir les persones més desfavorides, mitjançant la intervenció de la Generalitat de Catalunya en l’exercici de
les competències que li són pròpies en matèria d’habitatge, consum i serveis socials.
No obstant això, aquesta Llei ha estat objecte de recurs d’inconstitucionalitat per
part del Govern de l’Estat, fet que ha obligat a cercar els mecanismes alternatius
que, en el marc normatiu vigent, i en exercici de les competències pròpies de la Generalitat de Catalunya, permetin ajudar les persones més desfavorides.
Per aquesta raó, els mecanismes previstos en aquesta Llei tenen per finalitat ajudar a les persones que es trobin en risc d’exclusió residencial o que ja es trobin en
aquesta situació, cercant fórmules d’actuació de les administracions públiques ca11
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talanes que, sota el principi de cooperació, permetin reaccionar i, al mateix temps,
conciliar tots els béns jurídics que cal protegir. En aquest sentit, les mesures previstes en aquesta Llei no substitueixen d’altres que es puguin haver establert legalment,
i s’han d’entendre sota el prisma de la seva complementarietat amb d’altres, estatals
o locals, que s’estableixin.
Una de les prioritats de les polítiques públiques d’habitatge ha estat, i continua
sent, la mobilització del parc dels habitatges buits, en funció de les necessitats de
cada municipi. Per tant, s’han d’abordar les polítiques socials d’habitatge d’una manera conjunta des de tots els àmbits, tal com han fet els municipis amb mesures en
aquesta direcció.
Per això, és important mantenir la relació de confiança amb han treballat els
municipis amb la Generalitat de Catalunya, coneixedors que l’esforç conjunt de les
administracions públiques catalanes és el que ha de donar una resposta, en tot el seu
conjunt, a la problemàtica de l’accés a l’habitatge. Amb aquesta finalitat, la documentació que integra l’expedient d’elaboració de la norma ha incorporat el compromís de la Generalitat de coresponsabilitat en les despeses mitjançant l’establiment
de les mesures de foment que siguin necessàries per a la implantació i l’execució de
la norma. Igualment, les relacions entre les administracions públiques han d’articular-se sota el principi de lleialtat institucional, conforme al qual cada administració
ha d’assumir la responsabilitat i ha d’aportar els recursos en funció de les competències que té reconegudes legalment com a administració actuant amb competència
obligada o complementària en matèries d’habitatge i de polítiques públiques.
Les mesures previstes en aquesta Llei tenen per objecte la protecció de les persones i unitats familiars que es troben en situació d’exclusió residencial, derivada
d’una situació de sobreendeutament, o en risc de trobar-se en aquesta situació. Per
aquesta raó, el legislador català té com a finalitat cercar solucions que permetin que
una persona pugui fer front als seus deutes derivats d’una relació de consum, que inclourien les derivades del pagament de l’habitatge, situació originada per causes
sobrevingudes, com les que han derivat de la crisi econòmica que afecta la societat
catalana.
Al mateix temps, la llei configura la funció social de la propietat en relació a la
satisfacció del dret fonamental a disposar d’un habitatge digne i adequat per a persones en situació vulnerable, comptant amb la participació de les entitats privades.
Aquesta Llei consta de divuit articles agrupats en tres títols, de set disposicions
addicionals, cinc disposicions finals i un annex.
Títol Preliminar. Disposicions generals
Article 1. Objecte

1.1. L’objecte d’aquesta Llei és l’adopció de mesures en matèria de protecció del
dret a l’habitatge i serveis socials, així com la regulació dels procediments extrajudicials de resolució de conflictes derivats de les relacions de consum, en relació
amb les persones físiques residents a Catalunya que es troben en situació o en risc
d’exclusió residencial.
1.2. El que disposa aquesta Llei s’entén sense perjudici d’altres mesures protectores previstes a la normativa vigent. En el cas de concurrència de règims que resultin
incompatibles, s’estarà al que resulti més beneficiós per a la persona interessada, a
petició d’aquesta.
Article 2. Principis

Les polítiques públiques que es promoguin en compliment d’aquesta Llei estan
sotmeses als principis següents:
a) col·laboració i coordinació de totes les administracions públiques catalanes en
la garantia del dret al gaudiment d’un habitatge digne, adequat i accessible.
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b) coherència de les actuacions públiques i privades en les iniciatives relacionades amb l’efectivitat del dret a accedir a l’ocupació legal d’un habitatge digne i
adequat.
c) planificació i programació de les polítiques públiques d’habitatge i allotjament
dotacional, des de la consideració que l’habitatge de lloguer és un instrument fonamental per donar resposta al manament constitucional representat en el dret a un
habitatge, amb la dotació econòmica corresponent.
d) foment de la participació de les entitats privades en la solució de les situacions
d’emergència social, i responsabilitat en el compliment de la funció social de l’habitatge.
e) eradicació de qualsevol discriminació en l’exercici del dret al gaudiment d’un
habitatge.
f) establiment de mesures d’acció positiva a favor dels col·lectius més vulnerables.
g) aportació dels mitjans personals, tècnics i financers necessaris per garantir els
drets i les mesures contingudes en aquesta Llei, sota el principi de coresponsabilitat
en les despeses a realitzar.
Article 3. Fórmules d’actuació

3.1. Les administracions públiques catalanes, en protecció de les persones que
es troben en situació o en risc d’exclusió residencial, al marge d’altres fórmules previstes a la resta de l’ordenament jurídic que siguin compatibles, poden adoptar les
fórmules d’actuació següents:
a) mediació en l’àmbit del consum.
b) expropiació temporal d’habitatges buits.
c) obligació de reallotjament, en determinats supòsits, de persones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial.
d). expropiació del dret d’ús en els casos previstos en aquesta Llei.
3.2. Les fórmules d’actuació previstes en aquesta Llei s’han d’aplicar d’acord amb
els principis de proporcionalitat i lleialtat institucional, adoptant la que sigui menys
perjudicial per als administrats i que garanteixi l’ús adequat de l’habitatge. Igualment han de complir el principi de subsidiarietat, tant en l’exercici de les fórmules
d’actuació previstes en aquesta Llei, com en l’aplicació del marc sancionador, d’acord
amb el que disposa la disposició final primera de la Llei 24/2015, del 29 de juliol.
Article 4. Definicions

a) Situació de sobreendeutament:
Situació d’incapacitat manifesta d’una persona per fer front als seus deutes derivats d’una relació de consum, provocada per causes sobrevingudes, com l’atur, la
incapacitat d’un membre de la unitat familiar o d’altres situacions anàlogues, així
com les circumstàncies econòmiques i financeres que hagin suposat un augment
significatiu de la càrrega hipotecària, alienes totes elles a la voluntat del deutor, que
provoquen una disminució important de la seva capacitat econòmica.
b) Persona sobreendeutada:
Persona física que es troba en situació de sobreendeutament, com a deutor principal o de manera solidària, avalador o fiador, com a conseqüència d’una o diverses
relacions de consum.
c) Relació de consum:
La que es defineix a l’article 111-2.m) de la Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi
de consum de Catalunya.
d) Habitatge habitual:
Habitatge en el qual resideixen les persones amb caràcter permanent i continuat.
Només pot haver-hi un habitatge habitual simultani per a cada unitat de convivència.
L’acreditació de l’habitatge habitual es pot fer amb l’empadronament, la declaració
de la renda, la inclusió en el cens electoral o qualsevol altre document acreditatiu
del domicili principal.
3.01.01. Projectes de llei
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e) Risc d’exclusió residencial:
Situació econòmica personal prevista als apartats 10 i 11 de l’article 5 de la Llei
24/2015, del 29 de juliol.
f) Situació d’exclusió residencial:
Les persones o unitats familiars que no disposen d’habitatge o han perdut la propietat o la possessió immediata de l’immoble que és el seu habitatge i que no tenen
un habitatge alternatiu ni ingressos suficients per aconseguir un habitatge digne i
adequat, amb un nivell d’ingressos inferiors a l’indicat a l’apartat anterior.
g) Bona fe de la persona deutora:
La bona fe de la persona sobreendeutada es presumeix quan aquesta situació ha
esdevingut per causes sobrevingudes.
h) Estudi d’orientació:
Estudi basat en l’anàlisi dels elements actuals i futurs que determinen l’actiu i el
passiu de la persona sobreendeutada, així com la seva situació personal i familiar,
en què es tindrà en compte el patrimoni, els ingressos econòmics i les condicions
socials.
i) Pla de sanejament:
Un programa integral i econòmic respecte al passiu, per donar compliment a les
obligacions de crèdit de la persona sobreendeutada, que té per objecte restablir la
solidesa econòmica de la persona sobreendeutada, amb l’adopció de mesures de reorganització, reestructuració, períodes d’espera, quitances o condonació dels deutes
i de les despeses.
Títol I. Comissió d’Habitatge i Assistència davant Situacions
d’Emergència Social
Article 5. Creació

Es crea la Comissió d’Habitatge i Assistència davant Situacions d’Emergència
Social, que té per objecte coordinar l’actuació de les administracions públiques catalanes en l’establiment de mecanismes de solució de conflictes i l’aplicació de les
mesures d’acció protectora recollides en aquesta Llei, amb la participació de entitats
sense ànim de lucre representatives d’interessos afectats.
Article 6. Estructura territorial

6.1. La Comissió s’estructura en seccions territorials la demarcació de les quals
es correspon amb els àmbits territorials de les delegacions del Govern de la Generalitat.
6.2. La Comissió depèn del departament competent en matèria d’habitatge.
6.3. Per mitjà d’una ordre de la persona titular del departament competent en
matèria de habitatge, es poden crear comissions en altres territoris, en funció del
volum de feina o altres necessitats tècniques, per millorar-ne l’eficàcia i l’eficiència.
Article 7. Composició

7.1. Cada secció territorial de la Comissió té la composició següent:
a) una persona representant del departament competent en matèria d’habitatge,
que n’exerceix la presidència.
b) una persona representant del departament competent en matèria de consum.
c) una persona representant del departament competent en matèria d’economia.
d) una persona representant del departament competent en matèria de justícia.
e) una persona representant del departament competent en matèria de serveis
socials.
f) dues persones representants de les entitats associatives municipalistes més representatives.
g) una persona representat de les organitzacions de persones consumidores, escollida pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
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h) una persona representant de les entitats financeres i de crèdit.
i) una persona representant del Consell de Col·legis d’Advocats de Catalunya.
j) una persona representant del Consell del Col·legis Territorials d’Administradors de Finques de Catalunya o del Consell de Col·legis d’Agents de la Propietat
Immobiliària de Catalunya, nomenada per la persona titular del departament competent en matèria d’habitatge.
k) dues persones representants de les organitzacions sindicals més representatives.
j) tres persones representants de les entitats del tercer sector social de Catalunya,
que desenvolupen la seva activitat en defensa de les persones i de les situacions de
vulnerabilitat social en defensa d’un habitatge digne, nomenades per la persona titular del departament competent en matèria d’habitatge.
7.2. Els membres de la Comissió, i si escau, els membres suplents són nomenats
per la persona titular del departament competent en matèria d’habitatge, a proposta
dels òrgans o entitats que en formen part.
Per tractar assumptes específics, es poden demanar informes a persones expertes
en l’àmbit de la mediació o l’arbitratge, a professionals del sector financer o a persones qualificades en la resolució de conflictes de naturalesa economicosocial, que
poden assistir la Comissió, amb veu i sense vot.
7.3. La secretaria de cadascuna de les seccions territorials de la Comissió, amb
veu i sense vot, és nomenada per la persona titular de la presidència, entre el personal funcionari del departament competent en matèria d’habitatge.
7.4. El departament competent en matèria d’habitatge ha de vetllar que la composició de la Comissió atengui al principi de representació paritària de dones i homes prevista a l’article 12 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de
dones i homes.
Article 8. Funcions

Les funcions de la Comissió són:
a) intervenir com a òrgan de coordinació i supervisió en el procediment de mediació, en els termes establerts en aquesta Llei.
b) col·laborar en l’establiment de criteris comuns en l’actuació de les administracions públiques catalanes en l’àmbit d’aplicació dels procediments de resolució de
conflictes previstos en aquesta Llei.
c) informar i, si escau, ratificar el pla de sanejament que li sigui traslladat per la
persona mediadora en el conflicte sotmès a mediació.
d) aprovar, si escau, un pla de pagaments que sigui aportat a la mediació concursal prevista a la Llei 25/2015, de 28 de juliol, de mecanisme de segona oportunitat,
reducció de la càrrega financera i altres mesures d’ordre social.
e) denunciar a les autoritats competents situacions o clàusules contractuals que
puguin resultar abusives o contràries a la llei, incloses les detallades a l’article
251.6.4 del Codi de consum de Catalunya.
f) aplicar la perspectiva de gènere i la perspectiva de les dones a tots els nivells i
a totes les etapes de les actuacions que es duguin a terme per a la protecció del dret
d’habitatge de les persones que es troben en situació o en risc d’exclusió residencial.
Article 9. Funcionament i adopció d’acords

9.1. Els acords de la Comissió s’adopten per majoria simple de vots. El vot del
president, en cas d’empat, és diriment.
9.2. En tot allò no previst en aquesta Llei, el funcionament de la Comissió es regeix per la normativa general de funcionament dels òrgans col·legiats, especialment
per la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
9.3. Les persones membres de la Comissió, així com les persones mediadores, es
troben sotmeses al deure de confidencialitat previst en la normativa de protecció de
dades de caràcter personal, i en la resta de normativa aplicable.
3.01.01. Projectes de llei
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Títol II. Mesures protectores en matèria d’habitatge i consum
Capítol I. Mesures protectores en situacions de sobreendeutament
Article 10. Mediació en l’àmbit del consum

10.1. En el cas de persones consumidores que es trobin o es puguin trobar en una
situació de sobreendeutament derivada d’una relació de consum, s’haurà d’aplicar el
que disposa l’article 132-4 apartat 3 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol, per la qual
s’aprova el Codi de consum de Catalunya.
10.2. El que disposa l’apartat anterior no serà aplicable en els casos en què existeixi un procediment judicial concursal.
Article 11. Procediment de mediació

11.1. El procediment de mediació es regeix pel que disposa la Llei 22/2010, del
20 de juliol, amb les particularitats recollides en aquesta Llei i la normativa que la
desenvolupa.
11.2. En tot allò que no estigui previst en la normativa de consum, cal complir
les disposicions del procediment administratiu comú.
Article 12. Naturalesa voluntària del procediment de mediació

12.1. El procediment s’inicia a sol·licitud de la persona deutora i/o de l’entitat
creditora.
12.2. La sol·licitud s’ha de dirigir a la secretaria de la secció territorial de la Comissió on la persona té la seva residència habitual, acreditant degudament l’existència dels deutes.
12.3. El procediment és, preferentment, electrònic.
Article 13. Admissió a tràmit i trasllat a les persones creditores

13.1. La Comissió pot acordar l’admissió a tràmit de la sol·licitud o la inadmissió.
13.2. Són causes d’inadmissió de la sol·licitud:
a) No trobar-se en situació de sobreendeutament en els termes de l’article 4.a).
b) La certesa de què s’han donat dades falses o s’han omès dades especialment
rellevants en la sol·licitud.
c) La pèrdua de la capacitat d’obrar de la persona deutora.
L’acord d’inadmissió ha d’estar motivat i s’ha de notificar a la persona sol·licitant.
Contra la resolució d’inadmissió es pot interposar recurs de reposició davant la
Comissió.
13.3. L’admissió a tràmit de la sol·licitud té el caràcter d’acord d’inici del procediment i s’ha de documentar en l’expedient.
13.4. L’acord d’inici s’ha de notificar a l’altra part i, si s’escau, a totes les entitats i
persones creditores que constin en la sol·licitud formulada per la persona deutora. La
persona creditora pot decidir suspendre els interessos moratoris i també pot sol·licitar la suspensió dels procediments d’execució singulars que s’hagin instat. Així mateix, pot aportar en un termini de 20 dies naturals propostes alternatives de redreçament de la situació de sobreendeutament i formular objeccions, si escau, respecte al
deute declarat i manifestar el seu desacord amb l’import del deute o dels interessos.
13.5. L’acord d’inici ha de designar la persona física que actuarà com a persona
mediadora, d’acord amb la normativa de consum, la qual ha de disposar dels coneixements i les competències especialitzades necessàries per desenvolupar les funcions de mediació.
13.6. L’acord també ha d’establir la data i l’hora de la sessió de mediació amb les
parts implicades.
13.7. La persona mediadora i les parts han d’actuar d’acord amb les exigències
de la bona fe.
13.8. La Comissió pot acordar la publicació de l’acord d’admissió al portal habilitat a aquest efecte, si considera que hi poden haver tercers creditors. La informació
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publicada ha de ser l’estrictament adequada i ha de perllongar-se el temps necessari
per assolir la finalitat que legitima la difusió de les dades.
Article 14. Fase de mediació

14.1. La persona mediadora elabora un estudi d’orientació, en el qual s’analitza
l’actiu actual i futur previsible i el passiu actual i futur de la persona deutora, la seva
situació personal i familiar, i si escau, els plans convencionals de reestructuració
dels deutes, aportats pels diferents creditors, i proposa un pla de sanejament que permeti el redreçament de la situació econòmica de la persona deutora amb una durada
màxima de tres anys. Excepcionalment, el pla de sanejament pot tenir una durada de
cinc anys, atenent a les circumstàncies personals de la persona deutora.
14.2. El pla de sanejament pot incloure:
a) La reordenació dels préstecs o crèdits i possibles deutes restants, amb possibilitat d’ajornaments o fraccionament de pagaments, fins a un límit màxim de tres
anys, i excepcionalment de cinc, amb interessos que no poden superar l’interès legal
del diner incrementat en dos punts.
b) La condonació parcial o total dels deutes.
c) La liquidació del patrimoni de la persona deutora, amb la satisfacció dels deutes mitjançant l’import obtingut, i la condonació dels deutes restants.
d) En cas que la persona deutora estigui en situació de risc d’exclusió residencial,
es pot acordar l’alliberament de deutes, sempre que la persona renunciï expressament a fer en el futur pagaments a crèdit, ajornats o similars, en el termini establert
en el pla.
e) Qualsevol altra qüestió que sigui rellevant i, en especial, altres limitacions de
la persona deutora en relació amb la seva capacitat de disposició patrimonial.
14.3. A la sessió de mediació, la persona mediadora presenta l’estudi d’orientació
i el pla de sanejament a les parts interessades i compareixents, que poden manifestar
el que considerin en relació amb la proposta i proposar les modificacions necessàries per arribar a un acord.
14.4. S’aixeca una acta de la sessió i s’elabora una proposta definitiva del pla de
sanejament o la proposta de tancament del procediment per desacord, que la persona
mediadora ha de presentar a la Comissió perquè sigui ratificat.
14.5. La fase de mediació pot tenir les sessions que siguin necessàries per tal
d’arribar a un acord, amb una durada màxima de dos mesos.
14.6. Quan es detectin situacions amb necessitats d’atenció especial establertes
a l’art 7 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials, s’ha d’oferir a les persones afectades la intervenció dels serveis socials bàsics. Si les persones afectades
hi estan d’acord, els serveis socials elaboraran un pla d’atenció social personalitzat,
ajustat a les seves necessitats.
Article 15. Acords de la Comissió

15.1. La persona mediadora trasllada a la Comissió la proposta de resolució de la
mediació que inclogui, si escau, el pla de sanejament proposat.
15.2. Si la Comissió ho considera necessari, pot convocar les parts per tal d’aprofundir el debat de les propostes dirigides al redreçament de la situació de sobreendeutament de la persona deutora. Els membres de la Comissió poden demanar a les
persones interessades els aclariments necessaris.
15.3. En cas d’acord, la Comissió ratifica el pla de sanejament acordat i el termini d’execució.
En cas de desacord, la Comissió finalitza el procediment amb una resolució en
què es detalla el pla de sanejament proposat, que es considera adequat per redreçar
la situació de sobreendeutament, i fa constar els punts de desacord i d’acord si n’hi
ha i, si escau, les recomanacions que consideri oportunes. Aquesta resolució es notificarà a les parts, i podrà ser presentada davant l’òrgan jurisdiccional, en cas que
qualsevol de les parts decideixi recórrer a un procediment judicial.
3.01.01. Projectes de llei

17

BOPC 233
14 d’octubre de 2016

15.4. La Comissió pot reformular els termes del pla de sanejament i tornar a sotmetre’l a les parts.
15.5. En cas de desistiment de la persona sol·licitant, es farà constar en acta el
desistiment.
15.6. S’aixeca una acta de cada sessió en què s’ha de resumir breument els debats
i ls acords a què es pugui haver arribat.
El secretari de la Comissió, amb el vistiplau del president de la Comissió, ha de
signar les actes, amb el contingut dels acords.
15.7. Les resolucions de les comissions tenen naturalesa administrativa i són susceptibles de recurs davant de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, sense
perjudici de la possibilitat d’interposar un recurs de reposició en el termini d’un mes.
15.8. Si en el procediment de mediació no s’arriba a un acord, el pla de sanejament pot ésser requerit i considerat per l’autoritat judicial en casos de procediments
judicials per impagaments derivats de situació de sobreendeutament, o bé pot ésser
aportat per les parts en el procediment esmentat. En qualsevol cas, es respectarà el
principi de confidencialitat i la protecció de dades de caràcter personal.
15.9. Les resolucions de la Comissió han de respectar la normativa de protecció
de dades de caràcter personal i s’han de publicar en el portal d’Internet habilitat a
aquest efecte.
Capítol II. Mesures per augmentar el parc social d’habitatges
assequibles de lloguer
Article 16. Expropiació temporal d’habitatges buits per causa d’interès
social

16.1. D’acord amb la normativa d’expropiacions, les administracions públiques
catalanes, per causa d’interès social, a l’efecte de dotar-se d’un parc social d’habitatges assequibles de lloguer per atendre les necessitats d’habitatge de les persones que
es troben en situació de risc o d’exclusió residencial, poden procedir a l’expropiació
forçosa de l’ús temporal de l’habitatge, per un termini mínim de quatre anys i un
màxim de deu anys, d’acord amb l’article 72 de la Llei de 16 de desembre de 1954,
d’expropiació forçosa (LEF).
16.2. A l’efecte del que disposa l’article 72 de la LEF, cal la concurrència dels
requisits següents:
a) que els immobles es trobin en les àrees indicades en l’apartat 5 de l’article 12
de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, o en aquells municipis declarats per decret
del Govern de la Generalitat, atenent a la demanda de les necessitats d’habitatge i
el parc d’habitatges buits existent en l’àmbit territorial corresponent. En la determinació d’aquest àmbit, amb audiència de les entitats locals afectades, s’ha de donar
participació al Consell de Governs Locals o a les organitzacions associatives dels
ens locals més representatives.
b) que els habitatges es trobin inscrits al Registre d’habitatges buits i d’habitatges
ocupats sense títol habilitant, o siguin susceptibles de ser-ho, o pertanyin a persones
jurídiques que els hagin adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en aquell Registre
en primera o ulteriors transmissions, encara que el titular actual sigui un fons de titulització d’actius o l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o
participacions de societats mercantils.
16.3. El procediment s’iniciarà mitjançant la comunicació al titular de l’habitatge, a l’efecte que acrediti, en el termini d’un mes, que disposa d’un contracte que
habiliti per a la seva ocupació. Passat aquest termini, s’iniciarà el procediment expropiatori, el qual conclourà si s’arriba a un acord per a la cessió convencional de
l’ús de l’habitatge a una Administració pública catalana perquè aquesta estableixi
d’un lloguer social, que ha de subscriure’s en el termini de tres mesos.
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16.4. Atenent a la necessitat urgent que calgui satisfer, la resolució d’inici de
l’expedient d’expropiació forçosa porta implícita la declaració d’urgent ocupació, als
efectes previstos a l’article 52 de la LEF.
16.5. El que disposa aquest article està sotmès al compliment per part del beneficiari de la càrrega de complir amb la funció desatesa, causa de l’expropiació temporal, en el termini d’un mes a partir del moment en què l’habitatge estigui en condicions d’ús efectiu i adequat.
16.6. L’import de l’expropiació temporal es determinarà mitjançant l’acord de les
parts, atenent als criteris de lloguer social establerts a l’article 5.7 de la Llei 24/2015,
del 29 de juliol; en cas de manca d’acord, s’iniciarà l’expedient de just preu, que
fixarà el Jurat d’Expropiació de Catalunya, d’acord amb la seva normativa reguladora. En tot cas, en la determinació de l’import s’haurà de tenir en compte el cost
de l’adequació de l’habitatge, a l’efecte de garantir que l’immoble es troba en condicions d’ús efectiu i adequat, tal com estableix l’article 30 de la Llei 18/2007, del
28 de desembre.
16.7. L’exercici d’aquest dret es farà d’acord amb el principi de proporcionalitat,
tenint en compte les necessitats residencials existents al municipi corresponent, i
l’esforç o càrrega en relació amb la cessió d’habitatge de lloguer assequible que hagi
estat realitzada per part del titular de l’habitatge d’immobles de la seva titularitat,
directa o indirecta.
16.8. El termini a què fa referència l’apartat 1 comptarà a partir de l’ocupació
efectiva de l’habitatge, una vegada aquest hagi estat adequat.
16.9. El pagament del just preu es podrà realitzar de forma fraccionada, en períodes mensuals.
Capítol III. Mesures per evitar la manca d’habitatge de persones o
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial.
Article 17. Obligació de reallotjament en determinats supòsits de
persones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial.

17.1. S’estableix un sistema transitori i excepcional per al reallotjament dels ocupants de determinats habitatges quan les persones o unitats familiars que els ocupen
es troben en risc d’exclusió residencial i es puguin trobar en una situació de pèrdua
de l’habitatge, sempre que no tinguin cap altre habitatge en propietat.
17.2. Els supòsits de pèrdua de l’habitatge previstos en aquest article són els següents:
a) La transmissió d’habitatges derivats d’acords de compensació o dació en pagament de préstecs o crèdits hipotecaris sobre l’habitatge habitual o la signatura de
la compravenda d’un habitatge que tingui com a causa de la venda la impossibilitat
per part del prestatari de retornar el préstec o crèdit hipotecari.
b) L’execució hipotecària o el desnonament per impagament de les rendes de
lloguer.
17.3. Estan obligats, com a última mesura, a oferir als ocupants de l’habitatge que
es trobin en les condicions de l’apartat primer d’aquest article un reallotjament en
un habitatge de la seva titularitat, en règim de lloguer i per un termini de tres anys,
els adquirents dels habitatges i els instants dels processos judicials d’execució hipotecària o de desnonament per impagament de rendes de lloguer descrits en els apartats a) i b) anteriors que, a la vegada, siguin persones jurídiques titulars d’habitatges
inscrits, o susceptibles de ser-ho, en el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol habilitant o siguin persones jurídiques titulars d’habitatges que hagin
adquirit d’un titular d’habitatges inscrits en aquell Registre en primera o ulteriors
transmissions, encara que el titular actual sigui un fons de titulització d’actius o que
l’adquisició s’hagi efectuat mitjançant la transmissió d’accions o participacions de
societats mercantils.
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17.4. L’obligació de reallotjament se subjecta a les condicions següents:
a) Durant la vigència del contracte lloguer, la renda contractual s’ha d’ajustar
al que disposa l’article 5.7.a) de la Llei 24/2015, del 29 de juliol, la qual es revisarà
anualment i quan canviïn les condicions de la persona o unitat familiar.
b) L’habitatge alternatiu ha de trobar-se al mateix terme municipal, llevat que es
disposi d’un informe dels serveis socials municipals que acrediti que el trasllat a un
altre terme municipal no ha d’afectar negativament la situació de risc d’exclusió residencial de la unitat familiar.
c) L’obligació de reallotjament és aplicable abans de l’adquisició del domini en
el cas de l’apartat 2.a), o a partir del moment que hagi estat notificada la voluntat de
presentar, o s’hagi presentat, la demanda judicial d’execució hipotecària o de desnonament per manca de pagament de les rendes de lloguer en els casos previstos a
l’apartat 2.b).
d) L’oferiment de reallotjament a què fa referència l’apartat 3 anterior s’ha de
comunicar, en un termini de tres dies hàbils a partir de la realització de l’oferta, a
l’ajuntament del municipi en què es troba situat l’habitatge i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
e) Passats trenta dies de l’oferiment de reallotajament sense haver-ne estat formalment aceptada, s’entén rebutjada.
17.5. La vigència de les mesures previstes en aquest article s’estableix amb un
caràcter temporal màxim de tres anys a partir de l’endemà de l’entrada en vigor
d’aquesta Llei, sense perjudici de la durada dels contractes de lloguer concertats a
l’empara d’aquest article.
Article 18. Expropiació de l’ús

18.1. La transmissió d’habitatges derivats d’acords de compensació o dació en
pagament de préstecs o crèdits hipotecaris sobre l’habitatge, establerts per la impossibilitat de retornar el préstec hipotecari, quan el transmitent o la unitat familiar que
la integra no tingui una alternativa d’habitatge pròpia i es trobi en situació de risc
d’exclusió residencial, estan sotmesos al procediment de mediació de l’article 10,
que es pot instar per qualsevol de les dues parts.
18.2. En aquest cas, les persones o unitats familiars que consideren que es troben
en aquesta situació han de posar-ho en coneixement de l’òrgan de l’Administració
competent en matèria de serveis socials, el qual ha d’emetre un informe sobre l’existència de situació de risc d’exclusió residencial o vulnerabilitat i, en cas que sigui favorable, ho posarà igualment en coneixement dels òrgans corresponents competents
en matèria d’habitatge, a l’efecte de l’adopció de les mesures de protecció previstes
en aquesta Llei.
18.3. Quan l’adquirent de l’habitatge estigui inscrit al Registre d’habitatges buits
i d’habitatges ocupats sense títol habilitant, i l’habitatge objecte de transmissió es
trobi en els àmbits territorials a què fa referència l’article 16.2.a), es declara d’interès social la cobertura de la necessitat d’habitatge de les persones a que fa referència l’apartat primer. A aquests efectes, les administracions públiques poden exercir
una expropiació del dret de l’ús recollit a l’article 562.1 del Codi civil de Catalunya,
a favor de les administracions públiques catalanes i per un període de tres anys, a
l’efecte de permetre el reallotjament.
18.4. L’import de l’expropiació temporal es determinarà per acord de les parts,
atenent als criteris de lloguer social establerts a l’article 5.7 de la Llei 24/2015, del
29 de juliol, i, en cas de manca d’acord, s’iniciarà l’expedient de just preu que fixarà
el Jurat d’Expropiació de Catalunya, d’acord amb la seva normativa reguladora. En
tot cas, en la determinació de l’import, s’haurà de tenir en compte el cost de l’adequació de l’habitatge, a l’efecte de garantir que l’immoble es troba en condicions
d’ús efectiu i adequat, tal com estableix l’article 30 de la Llei 18/2007, del 28 de
desembre.
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18.5. Atenent a la necessitat urgent que cal satisfer, la resolució d’inici de l’expedient d’expropiació forçosa porta implícita la declaració d’urgent ocupació, als efectes previstos a l’article 52 de la LEF.
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera

Les administracions públiques catalanes han de determinar fórmules de cooperació i intercanvi d’informació, respectant la normativa de protecció de dades, a
l’efecte d’establir els marcs convencionals i pressupostaris adequats per donar compliment a les previsions d’aquesta Llei, en el marc de les disponibilitats pressupostàries existents.
Disposició addicional segona

La referència de l’apartat 4 de l’article 132-4 de la Llei 22/2010, del 20 de juliol,
a les comissions de sobreendeutament s’entén realitzada a la Comissió regulada a
l’article 5.
Disposició addicional tercera

La gradació de les sancions derivades de les infraccions en matèria d’habitatge, particularment les de l’incompliment de les previstes en aquesta Llei, tindrà en
compte, com a criteri de valoració, el fet que la infracció hagi derivat en una situació
efectiva d’exclusió residencial de la persona.
Disposició addicional quarta. Règim especial del municipi de Barcelona

1. Es crea una secció territorial de la Comissió d’Habitatge i Assistència davant
Situacions d’Emergència Social per a l’Àmbit del Municipi de Barcelona.
2. Integren aquesta secció territorial de la Comissió els membres següents:
a) un representant del departament competent en matèria d’habitatge, que n’exerceix la presidència, nomenat pel seu titular.
b) tres representants de la Generalitat, nomenats pel Govern.
c) tres representants de l’Ajuntament de Barcelona, nomenats per l’alcaldia.
d) un representat de les organitzacions de persones consumidores de l’àmbit territorial de Barcelona, escollit pel Consell de Persones Consumidores de Catalunya.
e) un representant de les entitats financeres i de crèdit.
f) un representant del Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona.
g) dos representants de les entitats del tercer sector social.
2. L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha d’establir els mecanismes necessaris, en un termini màxim de quatre mesos a comptar de l’entrada en vigor de la Llei,
per tal de permetre a l’Ajuntament de Barcelona, per a l’exercici de les seves competències, la consulta electrònica, de manera permanent, de les dades dels habitatges situats al terme municipal de Barcelona i inscrits al Registre d’habitatges buits i
d’habitatges ocupats sense títol habilitant, que requereixi per a l’exercici de les seves
competències en matèria d’habitatge.
3. En l’àmbit territorial del municipi de Barcelona, els drets de tanteig i retracte
previstos a l’article 2 del Decret llei 1/2015, de 24 de març, els poden exercir l’Agència de l’Habitatge de Catalunya o l’Ajuntament de Barcelona, i a aquest efecte la
decisió de transmetre l’habitatge s’ha de comunicar a totes dues administracions.
4. La competència per sancionar a què fa referència la lletra a) de l’article 131.1
de la Llei 18/2007, del 28 de desembre, en relació amb les infraccions comeses al
terme municipal de Barcelona, correspon a l’Ajuntament de Barcelona, si la multa
proposada supera els 500.000 euros.
Disposició addicional cinquena. Municipis de gran població

En els municipis de gran població es podrà crear una comissió d’habitatge i assistència davant situacions d’emergència social, d’acord amb el que disposa l’article
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6.3, la qual inclourà tres representants del corresponent Ajuntament, nomenats per
l’Alcaldia.
Disposició addicional sisena. Recollida i tractament de dades de
caràcter personal

A l’efecte de garantir el dret a l’habitatge i als subministraments bàsics d’aigua
potable, d’electricitat i de gas, les administracions públiques que, a l’empara d’aquesta Llei i de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, hagin d’adoptar mesures per atendre els
supòsits d’exclusió residencial i de pobresa energètica, poden recollir i tractar totes
les dades de caràcter personal que siguin necessàries i adequades, sense que calgui obtenir el consentiment de la persona afectada per a la comunicació d’aquestes
dades.
Amb la mateixa finalitat, les persones jurídiques que, com a propietàries d’habitatges, com a titulars de crèdits personals o hipotecaris o com a comercialitzadores
dels subministraments bàsics estan obligades per aquesta Llei i per la Llei 24/2015,
del 29 de juliol, han de comunicar als serveis socials municipals competents les dades personals mínimes necessàries que aquests els requereixin per tal que puguin
atendre i, si escau, evitar els casos d’exclusió residencial o pobresa energètica conforme a les previsions d’aquesta Llei, sense que calgui el consentiment de la persona afectada per a la comunicació d’aquestes dades. També estan obligats a aquesta
comunicació els poders públics que per raó de l’exercici de les seves competències
tinguin coneixement de situacions d’exclusió residencial i de pobresa energètica.
Disposició addicional setena. Col·laboració dels col·legis professionals

Les administracions públiques, en els casos en què no procedeixi el dret a la justícia gratuïta, han d’arribar a acords amb els col·legis professionals a l’efecte d’establir mecanismes de suport en matèria d’assessorament jurídic i tècnic en les mesures
d’aplicació d’aquesta Llei.
Disposició final primera

1. La resolució del procediment de mediació a què fa referència el capítol I del
títol II determinarà l’extinció del deute en els termes que estableixi la legislació civil catalana.
2. El Govern de la Generalitat de Catalunya ha d’iniciar la tramitació d’una modificació de la legislació civil per reforçar la protecció dels consumidors en els processos d’execució derivats de situacions de sobreendeutament, incloent, si és el cas,
els mecanismes d’extinció del deute.
Disposició final segona

1. Mentre no s’aprovi el Pla territorial sectorial d’habitatge, el llistat de municipis
definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada, a l’efecte d’aquesta
Llei i del tanteig i retracte regulat pel Decret llei 1/2015, de 24 de març, així com de
l’aplicació de l’impost sobre els habitatges buits previst a la Llei 14/2015, del 21 de
juliol, és el que figura a l’annex.
2. L’actualització continuada de la relació de municipis a què fa referència l’apartat anterior es pot fer d’ofici, mitjançant una ordre de la persona titular del departament competent en matèria d’habitatge, amb l’audiència prèvia dels municipis afectats, o a petició dels municipis que acreditin que compleixen els requisits perquè se’ls
incorpori a la relació, tenint en compte les situacions d’exclusió residencial existents
al seu municipi.
Disposició final tercera. Regim sancionador

1. S’afegeix una lletra, k, a l’article 124.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre,
amb el text següent:
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«k) no sotmetre’s al procediment de mediació en els casos en què sigui legalment
preceptiu en situacions de sobreendeutament, o que puguin produir una situació de
manca d’habitatge de persones o unitats familiars en risc d’exclusió residencial.»
2. S’afegeix una lletra, l, a l’article 124.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre,
amb el text següent:
«l) la manca de la comunicació de la voluntat de presentar o de la presentació
d’una demanda d’execució hipotecària o de l’exercici d’una acció de desnonament
en els casos establerts a la llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les
persones que es troben en risc d’exclusió residencial.»
3. S’afegeix una lletra, m, a l’article 124.2 de la Llei 18/2007, del 28 de desembre,
amb el text següent:
«m) no oferir el reallotjament establert a la llei de mesures de protecció del dret
a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial, o oferir el
reallotjament incomplint les condicions establertes a la llei esmentada.»
Disposició final quarta

Ocupacions d’habitatges sense títol habilitant
La utilització temporal per part de les Administracions Públiques d’habitatges
ocupats sense títol habilitant, adquirits per expropiació forçosa o per cessió convencional, atendrà als criteris determinats per les meses de valoració d’emergències socials i econòmiques, en el marc de la seva normativa reguladora.
Disposició final cinquena

El termini previst a l’article 17 podrà ser prorrogat pel Govern de la Generalitat
per un període màxim de tres anys, si a la finalització del mateix es mantenen les
condicions d’emergència social que han justificat la seva adopció.
Annex

Municipis definits com a àrees de demanda residencial forta i acreditada
1. Abrera
25. Barberà del Vallès
2. Agramunt
26. Barcelona
3. Alcanar
27. Begues
4. Alcarràs
28. Bellpuig
5. Alcoletge
29. Bellver de Cerdanya
6. Aldea, L’
30. Berga
7. Alella
31. Besalú
8. Alguaire
32. Bisbal d’Empordà, La
9. Almacelles
33. Blanes
10. Almenar
34. Borges Blanques, Les
11. Almoster
35. Cabrera de Mar
12. Altafulla
36. Cabrils
13. Amposta
37. Calaf
14. Anglesola
38. Calafell
15. Arboç, L’
39. Caldes d’Estrac
16. Arenys de Mar
40. Caldes de Montbui
17. Arenys de Munt
41. Calella
18. Argentona
42. Calldetenes
19. Artesa de Segre
43. Calonge
20. Avià
44. Cambrils
21. Badalona
45. Canet de Mar
22. Badia del Vallès
46. Canonja, La
23. Balaguer
47. Canovelles
24. Banyoles
48. Cardedeu
3.01.01. Projectes de llei
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49. Cardona
50. Castellar del Vallès
51. Castellbisbal
52. Castelldefels
53. Castelló d’Empúries
54. Castell-Platja d’Aro
55. Castellvell del Camp
56. Centelles
57. Cerdanyola del Vallès
58. Cervelló
59. Cervera
60. Constantí
61. Corbera de Llobregat
62. Cornellà de Llobregat
63. Cornellà del Terri
64. Cubelles
65. Cunit
66. Escala, L’
67. Esparreguera
68. Esplugues de Llobregat
69. Falset
70. Figueres
71. Flix
72. Fondarella
73. Fornells de La Selva
74. Franqueses del Vallès, Les
75. Gandesa
76. Garriga, La
77. Gavà
78. Gelida
79. Girona
80. Gironella
81. Golmés
82. Granollers
83. Guissona
84. Gurb
85. Hospitalet de Llobregat, L’
86. Igualada
87. Llagosta, La
88. Llagostera
89. Llançà
90. Lleida
91. Lliçà d’Amunt
92. Lliçà de Vall
93. Llinars del Vallès
94. Lloret de Mar
95. Malgrat de Mar
96. Manlleu
97. Manresa
98. Martorell
99. Martorelles
100. Masies de Voltregà, Les
101. Masnou, El
102. Matadepera

103. Mataró
104. Miralcamp
105. Molins de Rei
106. Mollerussa
107. Mollet del Vallès
108. Montblanc
109. Montcada i Reixac
110. Montgat
111. Montmeló
112. Montornès del Vallès
113. Mont-ras
114. Mont-roig del Camp
115. Móra d’Ebre
116. Móra La Nova
117. Navàs
118. Òdena
119. Olesa de Montserrat
120. Olot
121. Palafolls
122. Palafrugell
123. Palamós
124. Palau d’Anglesola, El
125. Palau-solità i Plegamans
126. Pallaresos, Els
127. Pallejà
128. Palma de Cervelló, La
129. Papiol, El
130. Parets del Vallès
131. Perelló, El
132. Piera
133. Pineda de Mar
134. Pobla de Segur, La
135. Polinyà
136. Pont de Suert, El
137. Ponts
138. Porqueres
139. Prat de Llobregat, El
140. Premià de Dalt
141. Premià de Mar
142. Puigcerdà
143. Reus
144. Ripoll
145. Ripollet
146. Roca del Vallès, La
147. Roda de Berà
148. Roquetes
149. Roses
150. Rubí
151. Sabadell
152. Sallent
153. Salou
154. Salt
155. Sant Adrià de Besòs
156. Sant Andreu de La Barca
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157. Sant Andreu de Llavaneres
158. Sant Boi de Llobregat
159. Sant Carles de La Ràpita
160. Sant Celoni
161. Sant Climent de Llobregat
162. Sant Cugat del Vallès
163. Sant Esteve Sesrovires
164. Sant Feliu de Guíxols
165. Sant Feliu de Llobregat
166. Sant Fost de Campsentelles
167. Sant Fruitós de Bages
168. Sant Gregori
169. Sant Joan de Les Abadesses
170. Sant Joan de Vilatorrada
171. Sant Joan Despí
172. Sant Joan Les Fonts
173. Sant Julià de Ramis
174. Sant Just Desvern
175. Sant Pere de Ribes
176. Sant Pol de Mar
177. Sant Quirze del Vallès
178. Sant Sadurní d’Anoia
179. Sant Vicenç de Castellet
180. Sant Vicenç de Montalt
181. Sant Vicenç dels Horts
182. Santa Bàrbara
183. Santa Coloma de Cervelló
184. Santa Coloma de Farners
185. Santa Coloma de Gramenet
186. Santa Coloma de Queralt
187. Santa Cristina d’Aro
188. Santa Eugènia de Berga
189. Santa Llogaia d’Àlguema
190. Santa Margarida de Montbui
191. Santa Margarida i els Monjos
192. Santa Perpètua de Mogoda
193. Santa Susanna
194. Sarrià de Ter
195. Selva del Camp, La

196. Sénia, La
197. Sentmenat
198. Seu d’Urgell, La
199. Sitges
200. Solsona
201. Sort
202. Súria
203. Tarragona
204. Tàrrega
205. Teià
206. Terrassa
207. Tiana
208. Tona
209. Tordera
210. Torelló
211. Torredembarra
212. Torrelles de Llobregat
213. Torroella de Montgrí
214. Tortosa
215. Tossa de Mar
216. Tremp
217. Ulldecona
218. Vallirana
219. Valls
220. Vendrell, El
221. Vic
222. Vielha e Mijaran
223. Vilablareix
224. Viladecans
225. Viladecavalls
226. Vilafant
227. Vilafranca del Penedès
228. Vilagrassa
229. Vilamalla
230. Vilanova del Camí
231. Vilanova i La Geltrú
232. Vila-seca
233. Vilassar de Dalt
234. Vilassar de Mar

Antecedents del Projecte de llei

1. Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones
que es troben en risc d’exclusió residencial.
2. Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió social.
3. Memòria general de l’Avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a
l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial.
4. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades.
5. Informe de la Direcció general de Pressupostos.
6. Informe d’impacte de gènere de l’Institut Català de les Dones.
7. Tràmit d’informació pública.
8. Tràmit d’audiència a les persones interessades.
9. Al·legacions presentades.
10. Informe jurídic preliminar.
3.01.01. Projectes de llei

25

BOPC 233
14 d’octubre de 2016

11. Informe de la Direcció General de Modernització i Innovació de l’Administració.
12. Dictamen 08/2016 del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.
13. Informe de la Comissió de Govern Local de Catalunya.
14. Informe de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
15. Memòries d’avaluació de les al·legacions i observacions formulades.
16. Informe jurídic final.
17. Certificats del Consell Tècnic.
18. Certificat del Govern.
N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu
del Parlament.

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitat pel procediment d’urgència i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats
en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació. Així mateix,
s’acorda que els terminis seran improrrogables.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
202-00038/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 37719; 37917).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.10.2016 al 14.10.2016).
Finiment del termini: 17.10.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer
d’habitatges socials i assequibles
202-00040/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 37720; 37918).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 13.10.2016 al 14.10.2016).
Finiment del termini: 17.10.2016; 12:00 h.
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3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les exportacions d’armes a països que
vulneren el dret internacional
250-00385/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 29481 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 10.06.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 29481)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió del punt 1

«1. Suspendre les transferències d’armes a totes les parts del conflicte quan hi
hagi un risc substancial que puguin utilitzar-se per cometre o facilitar violacions
greus del dret internacional dels drets humans i del dret internacional humanitari
fins que s’elimini el risc que es facin servir per cometre o facilitar violacions greus
del dret internacional, els abusos del passat s’hagin investigat de forma detallada i
imparcial i els responsables siguin processats en judicis justos.»
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació de refosa dels punts 2, 3 i 4

«2. Garantir l’aplicació del Tractat sobre el comerç d’armes, ratificat per l’Estat espanyol, i d’altres acords ja existents, com ara la resolució del Consell de Drets
Humans de Nacions Unides núm. 24/35 sobre Repercussions de les transferències
d’armes en els drets humans durant els conflictes armats» que va ser votada a favor
per part de l’Estat espanyol.»
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 5

«5. Reforçar i donar suport als mecanismes internacionals independents ja existents (Fiscalia del Tribunal Penal Internacional, l’oficina de l’Alt Comissionat per
als drets humans de Nacions Unides, el Consell de drets humans de Nacions Unides,
etc.) perquè investigui les denúncies de violacions greus del dret internacional dels
drets humans i del dret internacional humanitari i garantir que els responsables
compareixen davant la justícia en judicis justos i es proporcioni una reparació completa a les víctimes i les seves famílies.»

3.10.25. Propostes de resolució

27

BOPC 233
14 d’octubre de 2016

Proposta de resolució sobre la redacció d’una llei de contaminació
odorífera
250-00538/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 37689 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 10.10.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37689)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Col·laborar i assessorar les administracions locals en la gestió de la contaminació odorífera.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol d’actuació per
a millorar la cooperació entre administracions en situacions de perill
greu per als catalans a l’exterior
250-00539/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 36276 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 07.10.2016
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 36276)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació a l’apartat 2 c

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
2. Incluir en el citado protocolo de actuación, entre otros,
a) Un mecanismo de comunicación.
b) La persona o cargo de contacto.
c) Les pautes operatives, también en relación con asociaciones de la sociedad civil situadas en zonas donde han ocurrido situaciones críticas.

Proposta de resolució sobre l’aiguamoll Matusagaratí, de Panamà
250-00543/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 37698 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 07.10.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37698)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. Instar que s’investigui si s’estan duent a terme actuacions que posin en perill
els valors mediambientals de la zona, en particular el dessecament i crema de terrenys, la seva utilització privativa o la compatibilitat de les activitats empresarials
amb la protecció i conservació de la zona.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 3

3. Instar que es tanquin els sis canals que porten desaiguant a Matusagaratí des
de fa set anys.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió del punt 4

4. Sol·licitar una investigació sobre com van ser atorgats més de 20 mil hectàrees
a títols de propietat, de les 49 mil que posseeix l’Aiguamoll.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De supressió del punt 5

5. Instar el govern de Panamà a que investigui el veritable impacte ecològic que
realitza sobre l’Aiguamoll Matusagaratí l’empresa colombiana «Agricultura i Serveis Panamà.

Proposta de resolució sobre la contribució de la cooperació catalana
a la consolidació de la democràcia a Tunísia
250-00548/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 37697 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 07.10.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 37697)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 1

1. Donar suport, a través de l’Agència Catalana de Cooperació a l’enfortiment
de la societat civil tunisiana, amb especial atenció a la cooperació amb les organitzacions tunisianes de promoció dels drets humans, de defensa dels drets socials i
llibertats civils, i de foment de la pau.

Proposta de resolució sobre la retirada del Reial decret 310/2016,
pel qual es regulen les avaluacions finals de l’educació secundària
obligatòria i del batxillerat
250-00558/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 37284; 37301).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.10.2016 al 17.10.2016).
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les beques de menjador escolar no
obligatòries
250-00559/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 37302).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.10.2016 al 17.10.2016).
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dilma
Rousseff com a presidenta del Brasil
250-00560/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 37285; 37303).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.10.2016 al 17.10.2016).
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’ús de les xarxes socials pels comptes
oficials del Govern
250-00561/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 37304).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.10.2016 al 17.10.2016).
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el tractament integral dels pacients amb
implant coclear
250-00562/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 37305).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.10.2016 al 17.10.2016).
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la publicitat de productes i serveis
sanitaris
250-00563/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 37286; 37306).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.10.2016 al 17.10.2016).
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les residències geriàtriques emplaçades
en territoris inundables
250-00564/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 37307).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.10.2016 al 17.10.2016).
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’abastament d’aigua potable als veïns
de l’espai rural de Gallecs
250-00565/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 37287; 37308).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.10.2016 al 17.10.2016).
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les autocaravanes
250-00566/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 37309).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.10.2016 al 17.10.2016).
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Institut d’Aran
250-00567/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 37288; 37310).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.10.2016 al 17.10.2016).
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el bloqueig a Cuba
250-00568/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 37289; 37311).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.10.2016 al 17.10.2016).
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
250-00569/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 37312).
Pròrroga: 4 dies hàbils (de l’11.10.2016 al 17.10.2016).
Finiment del termini: 18.10.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de l’atenció a persones amb
Alzheimer i a llurs familiars
250-00570/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de la nova Escola El
Roser, del Poal
250-00571/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre la situació humanitària al Iemen
250-00572/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat a les
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat a Sabadell
250-00573/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre la seguretat al municipi de Sant Cugat
del Vallès
250-00574/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre la determinació del tipus de llum d’avís
dels vehicles de les agrupacions de defensa forestal
250-00575/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre la quantificació del nombre màxim
d’óssos al territori
250-00576/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre els pagaments als ramaders afectats
per atacs d’óssos
250-00577/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del centre de
gestió de residus de la Garrotxa
250-00578/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent de la Junta de
Seguretat de Catalunya
250-00579/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.
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Proposta de resolució sobre el foment a les escoles del coneixement
de l’esclavitud
250-00580/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre la repressió a Gàmbia
250-00581/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre el bloqueig de la Franja de Gaza
250-00582/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre l’Escola Montpedrós, de Santa Coloma
de Cervelló
250-00583/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
3.10.25. Propostes de resolució
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre la transparència en la publicitat
institucional de la Generalitat i les administracions locals
250-00584/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre el transport escolar a l’Escola Joan
Maragall de Rubí
250-00585/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre la creació de la plaça de procurador o
procuradora d’infants i adolescents
250-00586/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.
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Proposta de resolució sobre la declaració del Dia Mundial de la Salut
Mental Materna
250-00587/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre l’escola Cal·lípolis, de la Pineda, a Vilaseca
250-00588/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre els concursos per a adjudicar el
transport sanitari
250-00589/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre les condicions del transport sanitari
250-00590/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
Fascicle segon
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre les agressions i les coaccions a
professionals sanitaris
250-00591/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre la publicació anual d’informes sobre
antivirals per a l’hepatitis C a les presons catalanes
250-00592/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre els efectes de la sentència del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea del 14 de setembre de 2016 sobre els
treballadors de la Generalitat
250-00593/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.
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Proposta de resolució sobre les infraestructures viàries a Molins de Rei
250-00594/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre la fi del conflicte armat a Colòmbia
250-00595/11
PRESENTACIÓ: JORDI SENDRA VELLVÈ, GP JS; FERRAN PEDRET I SANTOS,
GP SOC; JOAN JOSEP NUET I PUJALS, GP CSP; ANNA GABRIEL I SABATÉ,
GP CUP-CC; PORTAVEUS A LA CAECRIT
Reg. 37425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.10.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Sendra Vellvè, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Ferran
Pedret i Santos, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari Socialista, Joan Josep Nuet
i Pujals, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Anna
Gabriel i Sabaté, portaveu a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la fi del conflicte
armat a Colòmbia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:
Exposició de motius

El passat mes d’agost el govern colombià i les FARC-EP van arribar a un acord
històric a l’Havana, per posar fi al conflicte armat que assola Colòmbia des de fa
més de 50 anys. Conflicte que ha deixat al menys 260 mil morts, 45 mil desapareguts i 6,8 milions de desplaçats.
L’acord, que ha estat recolzat per l’ONU, va ser signat formalment el 26 de setembre. Assenta les bases per la construcció d’un nou país amb justícia social i una
pau duradora i sostenible.
El proper 2 d’octubre, els i les colombianes votaran en referèndum si recolzen o
no els acords de pau acordats entre el govern de Colòmbia i les FARC-EP.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya reitera la seva aposta per la pau i el compliment dels
drets humans i insta el Govern perquè en les seves relacions amb el Govern de Colòmbia expressi el suport d’aquesta cambra amb els Acords de Pau de Colòmbia.
Palau del Parlament, 27 de setembre de 2016
Jordi Sendra Vellvè, GP JS; Ferran Pedret i Santos, GP SOC; Joan Josep Nuet
i Pujals, GP CSP; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUP-CC; portaveus a la CAECRIT
3.10.25. Propostes de resolució
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TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.10.2016.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.10.2016 al 25.10.2016).
Finiment del termini: 26.10.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de places en
residències per a la gent gran a Aran
250-00596/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 37484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el número de plazas en recursos residenciales para la tercera edad en la Val d’Aran, para que
sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La Val d’Aran es la comarca de Catalunya con una menor ratio de oferta en recursos asistenciales. La Residencia «Sant Antoni» es el único centro de titularidad
pública en toda la comarca, no existiendo ningún otro tipo de oferta ni privada, ni
concertada. Con las actuales cifras de población, la residencia Sant Antoni ya está
saturada y con una larga lista de espera, obligando a trasladar nuestros mayores a
instalaciones de otras comarcas (Pallars y Alta Ribagorça), lejos de su hogar y provocando el desarraigo en nuestros mayores y dificultades para las familias. La saturación de la actual residencia no es atribuible a motivos coyunturales, más bien al
contrario, en la actual tendencia demográfica.
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. Establecer, mediante el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mecanismos de colaboración con el Conselh Generau d’Aran para incrementar el número de plazas asistenciales actuales en la Val d’Aran, con una previsión calendarizada de la oferta de dichas plazas.
2. Asignar en los presupuestos de 2017 una partida presupuestaria suficiente para
hacer frente a los gatos derivados de este incremento de las plazas asistenciales en
la Val d’Aran.
Palacio del Parlamento, 27 de septiembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP C’s
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Proposta de resolució sobre un pacte nacional per a l’educació
250-00597/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 37494 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

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

El nostre sistema educatiu ha estat reformat en diferents ocasions i en cap d’elles
va comptar amb el consens dels principals partits de la cambra. A Catalunya, la
LEC sí que va aconseguir el consens de molts dels grups polítics que llavors componien el Parlament, però no el de la comunitat educativa, que sempre s’ha mostrat
majoritàriament en contra.
Malgrat d’important avenços, com ara l’escolarització universal fins els 16 anys o
l’extensió de l’educació infantil, el nostre sistema educatiu segueix tenint importants
mancances de qualitat i equitat. La taxa d’abandonament escolar continua sent massa alta i ocupem una posició mediocre i estancada en les avaluacions internacionals
que no està en consonància amb el nostre nivell econòmic.
És temps de deixar de banda la política de fronts i començar a treballar junts en
la construcció de consensos per arribar a un Pacte Nacional per l’Educació que sigui per a tota una generació. És el propòsit de Ciutadans que, com a les nacions més
avançades del món, l’ensenyament es comenci a tractar com una qüestió d’Estat.
A finals de novembre de 2013 es va aprovar al Congrés dels Diputats, amb 182
vots a favor, el text final de la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa (LOMCE). Totes les forces parlamentàries, exceptuant
el Partit Popular, van votar en contra d’aquesta llei. La raó principal d’aquest rebuig
va ser la falta de voluntat política a l’hora de generar acords necessaris per a reformar un assumpte tan delicat i tan essencial per al futur de la nostra societat com és
l’educació.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a instar al Govern
de l’Estat a:
1. Impulsar un Pacte Nacional per l’Educació que compti amb el consens de les
forces polítiques, de la comunitat educativa i dels col·lectius socials, que permeti l’elaboració d’un marc consensuat i tingui com a principal objectiu aconseguir que l’educació sigui una eina eficaç i garantir la igualtat d’oportunitats. Fins que no s’aconsegueixi un Pacte Nacional per l’Educació, es paralitzarà el calendari d’implantació de
la LOMCE en tots aquells aspectes que encara no han estat implantats.
2. Derogar el Reial Decret 310/2016, de 29 de juliol, pel qual es regulen les avaluacions finals d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.
3. Instar el Congrés dels Diputats a crear una Subcomissió parlamentària, mitjançant el procediment corresponent i en el termini més breu possible, que permeti
assentar les bases d’un Pacte Nacional per l’Educació en el termini de sis mesos.
Palau del Parlament, 29 de setembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la dotació d’un equipament residencial i
centre de dia a Ripollet
250-00598/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 37541 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament
del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la dotació d’un equipament
residencial i de centre de dia a Ripollet, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

El municipi de Ripollet (Vallès Occidental) té una població de 37.445 habitants,
dels que 4.974 són majors de 65 anys (segons padró d’habitants de 2015). D’aquests,
aproximadament 560 tenen un reconeguda un grau de dependència II o III (segons
la mitjana de la comarca).
Actualment el municipi disposa de 23 places de residència i 40 de centre de dia.
Només el centre de dia té una llista d’espera de més de 200 persones, el que posa
en evidència la diferència entre oferta i demanda tant de places residencials com de
centre de dia.
Aquesta disfunció es podria justificar si a l’entorn immediat del municipi hi haguessin alternatives, però la «Programació territorial de serveis socials especialitzats 2015-2018» posa en evidencia que el grau de prioritat territorial de la comarca
del Vallès Occidental, pel que fa a residencia assistida a centres de dia i fins i tot per
a persones amb discapacitat intel·lectual o física, son sempre alts.
Recentment la «Plataforma ciudadana y de personas jubiladas y pensionistas de
Ripollet por la residencia YA» estan duent a terme diverses mobilitzacions per tal
de conscienciar les administracions d’aquesta carència i, fins i tot, van presentar una
moció al Ple municipal que va resultar aprovada per la unanimitat dels grups municipals de Ripollet.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Prendre en consideració la necessitat de dotar un equipament de residència i
centre de dia per a gent gran que permeti donar resposta a les necessitats detectades
a Ripollet (Vallés Occidental).
2. Iniciar les gestions i tramitacions necessàries, conjuntament amb l’ajuntament,
que condueixin a la construcció d’una residència i centre de dia per a gent gran a
Ripollet (Vallés Occidental).
3. Incloure al Projecte de llei de pressupostos 2017 les dotacions necessàries que
permetin fer possible aquest projecte.
Palau del Parlament, 3 d’octubre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC
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Proposta de resolució sobre l’ocupació dels habitatges de protecció
oficial de la Torre del Cogoll, de Mataró
250-00599/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 37655 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la situació d’ocupació dels habitatges de protecció oficial de la Torre del Cogoll,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, amb el text següent:
Exposició de motius

Diversos habitatges de protecció oficial de la Torre del Cogoll, al barri de Pla
d’en Boet de Mataró (Maresme) i quin titular és Adigsa, han estat ocupats de forma
il·legal en els darrers temps.
A més de l’impossibilitat d’adjudicar els habitatges als potencials beneficiaris
de bona fe, la situació de convivència amb els veïns i vigilants es veu alterada per
situacions de violència verbal, amenaces i, fins i tot, hi ha denúncies de tràfic d’estupefaents.
Aquesta darrera activitat comporta una sèrie de incomoditats, dificultats i pors
que cal adreçar de forma immediata.
La situació es veu agreujada quan la proximitat d’una comissaria dels Mossos
d’Esquadra no sembla intimidar als autors d’aquetes activitats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern, respecte a la promoció d’habitatges
de protecció oficial de la Torre del Cogoll, a:
1. Estudiar les mesures legals adients per tal d’alliberar els habitatges ocupats de
forma il·legal.
2. Prendre les mesures de seguretat adients per tal d’evitar la seva ocupació il·legal.
3. Posar els habitatges a disposició de la borsa de demandants d’habitatge social
i de protecció de l’Ajuntament de Mataró el més aviat possible.
4. Intensificar les actuacions policials per tal d’adreçar la problemàtica del tràfic
d’estupefaents detectant en els edificis.
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC

Proposta de resolució sobre la dotació del dispensari mèdic de
Bellaterra amb personal sanitari
250-00600/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 37656 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els ar3.10.25. Propostes de resolució
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ticles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la dotació de personal al dispensari mèdic a l’EMD Bellaterra, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

A l’EMD de Bellaterra hi viuen més de 2.700 habitants que han de desplaçar-se
fins a Cerdanyola del Vallés per tal de gaudir d’atenció mèdica. Desplaçament que
degut a un dèficit de transport públic dificulta la visita mèdica de col·lectius amb dificultats de mobilitat.
Des de l’EMD de Bellaterra es reclama un servei mèdic proper a la alçada de les
necessitats i la demanda existent.
La pròpia EMD s’ha manifestat en la línia de posar a disposició un local i córrer
amb les despeses de manteniment. Només reclama que el personal corresponent es
desplaci fins al dispensari un dia a la setmana.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a dotar amb personal sanitari al dispensari mèdic de l’EMD Bellaterra com a mínim un dia a la setmana.
Palau del Parlament, 20 de setembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC

Proposta de resolució sobre les esterilitzacions forçades al Perú
250-00601/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 37856 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les esterilitzacions
forçades al Perú, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent:
Exposició de motius

El 28 de juliol de 1995, i en el marc de la IV Conferència Mundial sobre la Dona,
es va presentar el «Programa de salut reproductiva i planificació familiar» del Govern del Perú, sota el mandat de l’aleshores President de la República del Perú, Alberto Fujimori. L’esmentat programa va rebre aproximadament 36 milions de dòlars en fons de l’Agència de Cooperació Internacional dels Estats Units, i també un
finançament significativament menor del Fons de Població de les Nacions Unides.
El pla hauria d’haver facilitat la contracepció quirúrgica voluntària, però l’aplicació del mateix situa moltíssimes de les actuacions derivades del Programa com
a esterilitzacions forçades. El Govern peruà d’aleshores va aplicar una política sistemàtica d’esterilitzacions forçades amb un clar biaix classista, racista i masclista,
d’una intensitat tal que el propi Congrés peruà, l’any 2002, va acusar de genocidi a
l’esmentat ex-President del Perú, i a tres ex-Ministres de Sanitat del Perú. L’informe
elaborat pel propi Ministeri de Sanitat peruà, presentat el juliol de 2002, xifrava en
331.600 les dones que van ser esterilitzades en el període 1995-2000, mentre es va
practicar una vasectomia a 25.590 homes.
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Les esterilitzacions es practicaven preferentment a dones pertanyents a comunitats indígenes (quítxues i aimares), de zones rurals, empobrides i apartades, generalment amb escassa formació, quan no analfabetes. Segons denuncien organitzacions com l’Associació de Dones de la Província de Huancabamba, el Moviment
Ampli de Dones, l’Institut de Suport al Moviment Autònom de Dones, l’Associació
de Dones Afectades per les Esterilitzacions Forçades de Cusco, o l’Associació Nacional de Dones Peruanes Afectades per les Esterilitzacions Forçades, s’amenaçava
a la població destinatària d’aquesta terrible política amb penes de presó, multes o la
retirada d’ajuts alimentaris, o s’emprava qualsevol pretext per atreure les dones als
centres de salut i, un cop allà, les operaven contra la seva voluntat.
El propi informe de juliol de 2020 admetia que «Es varen captar persones sota
pressions, amenaces o incentius amb aliments sense que fossin degudament informats, el que va impedir que prenguessin una decisió realment informada» i, per
tant, qüestionant absolutament la voluntarietat de les intervencions produïdes després de pressions o enganys.
Les organitzacions denunciants expliquen que les intervencions quirúrgiques
eren molt sovint practicades per grups de persones a les que s’havia format únicament a l’efecte de poder realitzar aquestes intervencions de contracepció quirúrgica,
però no pas per personal mèdic qualificat. Les pròpies intervencions es realitzaven
en condicions molt distants de les ideals. Es calcula que almenys 18 dones van morir
durant les intervencions quirúrgiques, i hi va haver milers de casos de complicacions post-operatòries. Ni per les greus seqüeles físiques de moltes d’aquestes intervencions forçades i mal realitzades ni per les seqüeles psicològiques, no han rebut
cap assistència les dones que en van ser víctimes, que sovint tampoc tenen accés als
medicaments que els les podrien alleujar.
Malgrat les 2074 denúncies presentades per aquests fets, fins ara aquests greus
crims comesos segueixen impunes.
Les investigacions d’aquests greus crims per part de la Fiscalia del Perú han estat arxivades en dues ocasions: l’any 2009 i el 2014. Tanmateix, es va reobrir la investigació durant el mes de maig de 2015, gràcies a la pressió de les organitzacions
que denuncien aquesta pràctica. Actualment s’ha sol·licitat una ampliació del termini
d’investigació, que finia al juliol d’enguany.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
1. Expressa la seva solidaritat amb totes les persones que han estat víctimes de la
política d’esterilitzacions forçoses al Perú, entre el 1995 i el 2000, i deplora i rebutja
especialment el caràcter classista, racista i masclista de tal política.
2. Insta al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la comunitat internacional que exigeixin al Govern del Perú una investigació imparcial i
amb recursos suficients sobre els greus crims dels que s’acusa a diversos integrants
dels governs del Perú entre el 1995 i el 2000, als efectes d’establir la veritat dels fets
ocorreguts en aquest període.
3. Insta al Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la comunitat internacional que exigeixin al Govern del Perú l’establiment d’un adequat
mecanisme de reconeixement i identificació de les víctimes d’aquesta abominable
pràctica, que se’ls faci justícia, que se’ls ofereixin fórmules de reparació individual
i col·lectiva, que es forneixi l’atenció sanitària i psicològica que se’ls ha de prestar, i
que s’ofereixin adequades garanties de no repetició.
4. Insta al Govern de la Generalitat a prestar, mitjançant la política de cooperació
catalana, l’assistència que sigui necessària a les organitzacions de dones peruanes
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i de víctimes d’aquestes pràctiques, a fi que puguin perseguir de manera adient la
consecució dels objectius expressats als dos punts anteriors.
Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

Proposta de resolució sobre protecció internacional
250-00602/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 37857 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del Grup
Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre protecció internacional, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text
següent:
Exposició de motius

El fet migratori ens ha acompanyat des del nostre naixement com a espècie. Existeix des de molt abans que apareguessin els primers Estats-nació, i sobreviurà a la
transformació d’aquests en qualsevulla altra configuració política, perquè és inherent a la nostra naturalesa com a humans. A través de les migracions, tant com a través del comerç, s’han transmès les idees, tècniques i tecnologies, les llengües, alfabets i guarismes. Han estat i són un factor de dinamisme cultural, econòmic i social,
i un dels fenòmens més influents en el modelatge de la societat humana.
Tanmateix, la figura del migrant com es pot definir avui en dia és un fenomen
post-modern, característic de la fase globalitzada del capitalisme que ens és contemporània. La intensitat i direcció dels fluxos migratoris, pel que fa al que es coneix com a migracions voluntàries, depèn molt més d’un balanç que fa la persona
que pren la decisió de migrar de les expectatives existents entre el país d’origen i
les existents al país que es té en ment com a destí, respecte a la possibilitat de dur a
terme el propi projecte vital del migrant, en el qual entra en consideració la percepció de la realitat econòmica, social i cultural del país de destí, que no pas de la major laxitud o severitat teòriques de la legislació d’estrangeria del país de destí. Entre
altres coses, perquè bona part del que coneixem com a migracions voluntàries, per
distingir-les de les forçades per situacions de violència o catastròfiques, tenen el seu
origen en situacions de profunda necessitat.
No existeix ni ha existit, per tant, cap «efecte crida» de la legislació espanyola
d’estrangeria, per molt que alguns actors polítics ho hagin repetit incansablement.
Tampoc el seu anvers, un suposat «efecte dissuasiu» d’una legislació endurida o
d’un intent de blindar les fronteres, si el diferencial d’expectatives vitals pel migrant,
entre el país d’origen i el destí desitjat s’inclina prou clarament cap a la decisió migratòria, o si ens trobem davant de migracions forçoses davant de conflictes armats,
catàstrofes ambientals o humanitàries.
No es pot ignorar que la figura del migrant, per la seva pròpia posició com a tal,
així com, molt sovint, per les circumstàncies que l’envolten en el seu país d’origen,
i per les que ho fan en el país de destí, es troba en situació de vulnerabilitat. Entre
tots els migrats, aquells que són més vulnerables són els apàtrides, els que tenen un
estatus irregular, i els que migren forçosament per persecució, conflicte violent, catàstrofe ambiental o humanitària.
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És en aquest sentit que val la pena recordar l’enfoc del Dret que fa l’insigne jurista italià Luigi Rerrajoli, que en diu que ha d’esdevenir «la llei del més feble», per
poder, a partir d’aquesta premissa, plantejar un model de tractament del fet migratori amb un enfoc humanista, universalista, i garantista dels drets fonamentals i la
dignitat inherent a tot ésser humà.
La distinció entre el migrant i el refugiat està cridada a difuminar-se davant l’emergència de fenòmens com el canvi climàtic, les dificultats d’accés als recursos hídrics
i a l’aigua potable, la minva de disponibilitat de terres cultivables o de la seva fertilitat, i altres de similar naturalesa. En aquest sentit, la figura de l’asil concebuda a
la sortida de la Segona Guerra Mundial s’haurà de revisar a la llum d’aquests canvis
profunds que afectaran al nostre planeta i als moviments de la seva població.
Tanmateix, si el que s’ha dit fins ara és cert per als moviments migratoris fins ara
concebuts com a no forçats, respecte a la vulnerabilitat de les persones que els protagonitzen, ho és encara més per a les persones forçades a desplaçar-se per situacions
de conflicte que van de la persecució política a les confrontacions bèl·liques, passant
per altres situacions de la més diversa índole, com està quedant patent en l’actual
catàstrofe humanitària que es anomenem aquests dies com a «crisi dels refugiats».
Gairebé 7.000 éssers humans es van ofegar en el Mediterrani des d’octubre de
2013, 3.771 només en 2015. Les polítiques que obliguen a les persones en cerca de
refugi i a les migrants a cercar rutes cada vegada més arriscades són contràries a
l’esperit i la lletra del Dret Internacional en la matèria.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a reclamar davant
del Govern espanyol les següents iniciatives:
a) La creació a Espanya d’una Autoritat o Agència especialitzada en Refugiats,
així com una altra especialitzada en Immigració, que vetlli pel compliment de la legalitat en ambdues matèries, tingui funcions de fiscalització i capacitat de proposta,
d’interlocució amb la corresponent comissió ministerial, i compti amb participació
de les organitzacions de la societat civil que treballen en l’àmbit de la protecció internacional i dels Drets Humans.
b) La transposició de la Directiva 2001/55/CE, «Directiva relativa a les normes
mínimes per a la concessió de protecció temporal en cas d’afluència massiva de persones desplaçades i a mesures de foment d’un esforç equitatiu entre els Estats membres per acollir a aquestes persones i assumir les conseqüència del seu acolliment»,
concretament de les mesures previstes per a la protecció d’aquestes persones.
c) L’establiment urgent d’un sistema de salvament al mar Mediterrani destinat a
rescatar als qui fugen dels seus països per mitjans poc segurs, invertint en operacions de cerca i salvament i prestant ajuda immediata a persones en dificultats. Espanya, com a país fronterer, ha de vetllar especialment per la protecció i no centrar
el seu esforç a impedir la seva arribada o aconseguir la seva expulsió.
d) L’aprovació del Reglament de Desenvolupament de la Llei 12/2009 reguladora del Dret d’Asil i la Protecció Subsidiària, que porta més de cinc anys de retard
segons el que es preveu en la pròpia llei i amb això s’impedeix que tinguin vigència
previsions de vital importància, com són la possibilitat d’autoritzar l’estada a Espanya per motius humanitaris en el marc del propi procés d’asil o la possibilitat de
demanar directament l’asil en les ambaixades i consolats d’Espanya a l’estranger.
e) La modificació de la citada Llei 12/2009 de Dret d’Asil a fi d’eliminar les limitacions intolerables existents perquè el risc de persecució per raó de gènere, orientació i identitat sexual o edat sigui reconegut com a causa de concessió d’asil, quan
aquestes limitacions no es posen en relació a altres causes de persecució. Igualment
ha de ser reconegut expressament com a causa de concessió d’asil el risc de sofrir
violència de gènere o ser sotmesa la persona a explotació en el país d’origen.
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f) La regulació integral de la protecció a les víctimes de tracta d’éssers humans
a través d’una Llei, modificant el procediment pel qual es procedeix a la seva identificació i reconeixement com a tal. Actualment la facultat per a reconèixer a una
persona com a víctima d’aquest tipus d’explotació recau exclusivament en les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat. Els Jutges i Jutgesses i els i les integrants del
Ministeri Fiscal que intervinguin en la investigació i enjudiciament ‘aquest tipus de
delictes han de poder reconèixer a aquestes víctimes per a què siguin titulars d’un
estatut de protecció integral, tant d’ofici com a petició de la víctima o d’associacions
i organitzacions que tinguin legalment reconeguts entre les seves finalitats la protecció d’aquestes persones.
g) La previsió d’alternatives als Centres d’Internaments d’Estrangers mentre es
tramita un expedient de devolució i/o expulsió, amb solucions que no suposin vulneració dels drets humans, en línia amb la formulació de la Resolució 1156/X, del
Parlament de Catalunya, per la qual s’aproven les conclusions de l’Informe del Grup
de Treball de Revisió del Model dels Centres d’Internament d’Estrangers.
h) Posar fi a les devolucions en calent.
i) Denunciar i donar per finalitzat l’acord UE-Turquia relatiu a la crisi dels refugiats, per ser contrari al Dret Internacional i europeu en la matèria.
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a:
a) Desplegar el Pla de Protecció Internacional aprovat l’any 2014.
b) Estendre i reforçar les aules d’acollida.
c) Incrementar els recursos destinats al servei de primera acollida i integració.
d) Establir uns indicadors consensuats en matèria d’integració.
e) Garantir una acollida professional, integral i especialitzada.
f) Evitar xarxes paral·leles d’acollida.
g) Garantir els recursos per afavorir processos de plena inclusió.
h) Fer campanyes de sensibilització de la ciutadania respecte el dret d’asil i els
drets de les persones migrants, i fer campanyes de prevenció de la xenofòbia
Palau del Parlament, 30 de setembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

Proposta de resolució sobre la millora de la Sala Conjunta de
Comandament de la Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat .
Mossos d’Esquadra de Barcelona
250-00603/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 37911 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució
sobre la millora de la Sala Conjunta de Comandament de la Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra de la ciutat de Barcelona, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

L’1 de novembre de 2005 va entrar en funcionament la Sala Conjunta de Comandament (SCC) de la Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona.
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Des de la seva entrada en vigor, la SCC està ubicada al número 28 del carrer
Lleida en un edifici propietat de l’Ajuntament de Barcelona, una ubicació que es va
plantejar a l’inici com a provisional, però ha esdevingut definitiva.
Al llarg dels anys, aquesta dependència policial, que ocupa 2.400 metres quadrats ha estat remodelada i acondicionada per acollir aquest servei. Tot i això, les
condicions de l’edifici no són adients per a acollir un centre de treball, ja que no hi
ha ventilació, l’aire interior és de molt mala qualitat y els agents de Mossos d’Esquadra, Guàrdia Urbana y Bombers estan constantment exposats a emissions de
radiofreqüència.
Davant aquesta situació, ha crescut l’alarma i el malestar entre els agents dels
cossos que hi treballen a la SCC del carrer Lleida de Barcelona, ja que quinze 15
persones que treballen o han treballat en aquesta SCC ha estat detectats de càncer.
Diferents sindicats dels cossos que hi treballen en aquest equipament, en concret
uns dotze sindicats, han denunciat que estan treballant un edifici «malalt». És més,
creuen que els equips de radiotransmissió son els causant de la malaltia.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a realitzar, en el
termini de un mes, juntament amb l’Ajuntament de Barcelona:
a) Un estudi tècnic sobre l’estat de seguretat i higiene de la Sala Conjunta de
Comandament (SCC) de la Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat-Mossos
d’Esquadra del carrer Lleida de Barcelona, així com un estudi sobre les condicions
tècniques i urbanístiques del equipament.
b) Una avaluació de les possibles causes responsables del elevat número de casos
de càncer que s’han detectat en els treballadors de la SCC de Barcelona.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, juntament amb
l’Ajuntament de Barcelona, a buscar, abans de finalitzar l’any 2016, una ubicació
alternativa per a la SCC de Barcelona que garanteixi les condicions de salubritat,
seguretat i higiene per als agents que hi treballen.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC

Proposta de resolució sobre la recuperació de l’estació de Sant
Quirze del Vallès com a inici de la línia S55 dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya en determinades franges horàries
250-00604/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 37912 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la recuperació de l’estació de Sant Quirze del Vallés com a inici de la línia S55
dels FGC en determinades franges horàries, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Territori, amb el text següent:

3.10.25. Propostes de resolució

49

BOPC 233
14 d’octubre de 2016

Exposició de motius

Durant el curs escolar 2014-2015, la línia dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (FGC), en la franja horària de les 7:00h a les 9:00h tenia com a estació
d’origen l’estació de Sant Quirze del Vallés.
Amb aquesta configuració de la línia S55 els FGC donava així un bon servei de
transport als veïns d’aquest municipi del Vallés Occidental, ja que podien desplaçar-se per motius personals o professionals a altres municipis del entorn sense necessitat d’utilitzar el transport privat.
Aquest servei però, s’ha anul·lat. Actualment la línia S55 dels FGC surten des de
la Universitat Autònoma de Barcelona amb els vagons pràcticament buits, i els veïns
de Sant Quirze han hagut de tornar a recorre als vehicles propis.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a recuperar l’estació de Sant Quirze del Vallés com a inici de la línia S55 dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya en la franja horària de les 7:00h a les 9:00h per a millorar,
novament, el transport i la mobilitat dels veïns d’aquest municipi en aquesta franja
d’hores.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’audiència i la
pluralitat de la programació de la Corporació catalana de Mitjans
Audiovisuals
302-00072/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 37852 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, David Pérez Ibáñez, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre
l’audiència i la pluralitat de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (tram.
300-00084/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
Pel que fa el contracte programa:
1. Presentar al Parlament de Catalunya el nou contracte programa acordat amb la
Corporació Catalana de Mijtans Audiovisuals que garanteixi la viabilitat financera
de la Corporació. En aquest sentit, fer complir la moció Moció 13/XI del Parlament
de Catalunya, sobre la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i en especial
tot allò referent al punt 1 b) de la mateixa.
Pel que fa el foment de la pluralitat:
2. Realitzar les accions oportunes i establir els criteris pertinents per assegurar
una pluralitat i ponderació de veus diferents efectiva en els continguts de la programació dels canals de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals.
3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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3. Prendre les mesures oportunes per avançar cap a una presència equànime als
programes de tertúlia i opinió pel que fa la pluralitat social, cultural i política, així
com també de paritat efectiva de gènere.
4. Presentar un informe en el que s’especifiqui clarament quins són els mecanismes i els criteris establerts per definir els continguts informatius així com els aspectes relacionats amb la interacció i la participació en aquests continguts per part dels
ciutadans via xarxes socials.
5. Presentar un informe de compliment de l’article 25 de la Llei 17/2015, del 21
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes i, en especial, al que fa referència als
mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i al Consell de
l’Audiovisual de Catalunya.
6. El Parlament de Catalunya insta així mateix al Consell de l’Audiovisual de
Catalunya a introduir nous barems per la qualificació de la pluralitat més enllà del
criteri estadístic i quantitatiu en els serveis d’informatius. Així s’analitzarà la pluralitat, la ponderació de la diversitat de veus i la paritat de gènere en tots els espais
d’actualitat política i social que s’emetin als canals de la Corporació Catalana de
Mitjans Audiovisuals, amb especial atenció als espais d’opinió (tertúlies, debats,
entrevistes i similars).
Pel que fa la governança del sector audiovisual de Catalunya.
7. El Parlament de Catalunya constata la conveniència de prendre les iniciatives
legislatives pertinents per a reformar la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i la Llei 2/2002, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, que van ésser modificades per mitjà del Decret
llei 2/2010, del 30 de març, i de la Llei 2/2012, del 22 de febrer, de modificació de
diverses lleis en matèria audiovisual, amb l’objectiu de revertir el sistema d’elecció
per majoria absoluta en segona votació i mantenir els preceptes de les lleis originals
que determinen l’elecció únicament per majoria de dos terços dels diputats, i també que la proposta dels membres hagi d’ésser signada per tres grups parlamentaris
com a mínim.
8. El Parlament de Catalunya constata la necessitat de reformar, juntament amb
la Llei 11/2007, de l’11 d’octubre, de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i la Llei 2/2002, del 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de Catalunya, el
sistema governança dels dos òrgans, amb l’objectiu de fer-lo més clar, transparent i
representatiu en tot allò referent a la seva composició, el mandat dels seus membres
i la renovació dels mateixos quan ha finit el seu mandat.
Palau del Parlament, 28 de juliol de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; David Pérez Ibáñez, diputat, GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les comunitats
catalanes a l’exterior
302-00073/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 37919 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del Grup
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el
que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció,
subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre les comunitats catalanes a l’exterior
(tram. 300-00082/11).
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Moció

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a què el Pla de Mobilitat 2017 i en
els plans successius la realitat de l’emigració catalana actual sigui considerada com
un problema de país i s’arbitrin els mecanismes necessaris que permetin:
a. Activar mecanismes de coordinació entre les organitzacions socials que presten serveis d’orientació per a les persones que volen marxar a treballar fora del país
i les comunitats catalanes de l’exterior que presten serveis d’acollida als diferents
països del món;
b. facilitar informació desagregada sobre les visites al portal MONCAT de forma
que es pugui tenir una informació més acurada sobre motivacions, perfils professionals i formatius, zones de procedència i països d’interès en el cas d’aquelles persones que han sol·licitat informació prèvia a la sortida;
c. que el Govern col·labori en l’organització d’una Jornada de debat en aquest
Parlament sobre l’emigració des de Catalunya on el Govern, el Parlament i les comunitats catalanes de l’exterior organitzades a través de la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) puguin posar les bases d’un Pla Global per atendre les
necessitats dels ciutadans catalans residents a l’exterior.
2. El Parlament de Catalunya insta al Departament d’Ensenyament a reconèixer
la realitat dels prop de 40.000 catalans residents a l’exterior menors de 16 anys i a
establir un pla de suport a l’ensenyament de la llengua catalana a les entitats catalanes de l’exterior en els cicles infantils que respongui a les necessitats d’assessorament didàctic i formatiu pel professorat.
3. El Parlament de Catalunya insta al Govern a què el projecte de llei per a la
implantació del vot electrònic pels catalans residents a l’estranger que es presentarà
properament a aquest Parlament i que ara està situat en el marc legal estricte de l’actual LOREG, contempli els mecanismes necessaris que no facin dependre la seva
plena aplicació de la bona voluntat del Ministerio de l’Interior espanyol.
4. En el mateix sentit els grups parlamentaris al Parlament de Catalunya adopten el compromís d’adreçar-se als grups parlamentaris al Congreso de los Diputados a Madrid per a demanar la immediata abolició de l’article 75 de la LOREG que
instaura el denominat ‘voto rogado’. Si una reforma de la LOREG és possible per a
facilitar que no es voti, si fos el cas, el 25 de desembre, també pot fer-se extensiva a
altres articles de la mateixa Llei.
5. El Parlament de Catalunya entén que els catalans de l’exterior han de poder
participar de forma plena en les futures eleccions constituents i/o en tota altra iniciativa referendària que el Govern i el Parlament de Catalunya podessin convocar. Al
no tenir el Govern català accés a les dades individuals dels residents a l’exterior no
existeix un Cens que permeti garantir aquesta participació. Per tal de comptar amb
aquest cens propi dels catalans residents a l’exterior, el Govern endegarà una àmplia
campanya per a fomentar la inscripció en l’existent Registre de Catalans i Catalanes
Residents a l’Exterior, posat en marxa l’any 2014 amb finalitats estadístiques.
6. En aquest mateix sentit instem al Govern a trobar una fórmula jurídica que
permeti als nascuts a Catalunya i residents a d’altres comunitats autònomes de l’Estat a poder inscriure’s a l’esmentat Registre i a participar en aquestes futures convocatòries referendàries.
7. El Parlament de Catalunya insta al Govern a que en el debat sobre Llei de la
Comunitat Catalana de l’Exterior que el Govern ha presentat a la Comissió d’Afers
Exteriors d’aquest Parlament es faciliti la inclusió de les esmenes presentades, entre
altres, per la FIEC (Federació Internacional d’Entitats Catalanes) per tal de garantir
els drets socials, drets lingüístics, drets culturals i drets de les persones que l’actual
projecte no inclou. Aquest text està molt lluny de fer un reconeixement explícit de la
igualtat de drets entre catalans residents a Catalunya i catalans residents a l’exterior,
especialment en els drets socials o sanitaris o en el dret a poder veure la televisió
pública catalana via satèl·lit, manté una estranya ambigüitat respecte del tractament
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com a catalans de l’exterior dels catalans residents a la resta de comunitats autònomes de l’Estat espanyol, no obre cap porta a la col·laboració amb la resta de terres
de parla catalana en la promoció i suport a la nostra llengua, i tampoc garanteix que
els organismes i agències exteriors del Govern mantinguin amb les entitats catalanes de l’exterior els mínims de coordinació exigibles en qualsevol país que creu en
la seva societat civil.
8. El Parlament de Catalunya insta al Govern a que en el text sobre la Llei de la
Comunitat Catalana de l’Exterior es democratitzi el sistema d’elecció dels membres
del Consell de les Comunitats Catalanes, se’l doti de mitjans i es reconegui plenament el paper interlocutor de les federacions i plataformes sorgides des de les mateixes comunitats catalanes de l’exterior.
9. El Parlament de Catalunya insta particularment al Departament de Salut a que
tal com ha denunciat la pròpia Comissió Europea, es deixin d’expedir Certificats
Provisionals Substitutoris en comptes de la Targeta Sanitària Europea. La legislació
europea diu que els Estats Membres tenen l’obligació d’expedir la Targeta Sanitària Europea a tots els ciutadans (amb cobertura màxima de 2 anys) i el Govern ha de
facilitar el compliment d’aquesta obligació.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les universitats
302-00074/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 37920 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre
les universitats (tram. 300-00083/11).
Moció

El Parlament insta al Govern a:
Finançament públic, taxes i beques
1. Reduir, per al proper curs 2017-18, un 30% les taxes i preus universitaris aplicats per la Generalitat des de l’any 2011, i compensar a les universitats públiques
aquesta reducció amb un augment de la transferència pública que s’haurà d’establir
i concretar en els pressupostos corresponents, equivalent a l’impacte de la reducció (i que aproximadament comportaria un augment de les transferències del 19%).
Aquesta reducció de taxes, ha de ser continuar els propers tres anys, fins que tinguem un cost de matrícula dels títols oficials de grau i de màster similar, per exemple, al d’Alemanya o de França.
2. Aprovar un nou Pla de Finançament de les Universitats Públiques 2017-2021,
amb pressupost associat, que estigui acordat amb la comunitat universitària i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) per tal de millorar el finançament
i garantir l’estabilitat i la qualitat universitària, sobretot en els àmbits de la docència,
la recerca i la innovació, i que permeti a les universitats públiques disposar d’una
estructura suficient de PDI i PAS. L’objectiu ha de ser què en un període de quatre
anys, el finançament públic del sistema universitari català sigui similar al dels països europeus més avançats, en relació al pes d’aquest sobre el PIB de cada territori.
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Aquest Pla de finançament haurà d’establir, entre institucions i de manera conjunta, uns objectius estratègics i paràmetres quantitatius i qualitatius sobre els quals
s’estableixi el finançament, que ha de garantir disposar d’uns recursos basals que
permetin una docència i recerca de qualitat a totes les universitats, i que faciliti veritablement la capacitat de competir amb les principals institucions universitàries
europees. Això, a més, ha d’incorporar un finançament en relació als objectius estratègics específics de cada universitat. Pla que, igualment, ha de tenir en compte els
mecanismes de retiment de comptes cap a la societat.
3. Aprovar un nou Pla d’inversions 2017-2021, amb pressupost associat, acordat amb la comunitat universitària i l’Associació Catalana d’Universitats Públiques
(ACUP) que permeti recuperar la desinversió patida per la paràlisi inversora dels
darrers anys, millorar la preocupant situació actual dels equipaments, i projectar
nous projectes d’inversió universitària de caràcter estratègic.
4. Definir i dissenyar per al curs 2017-18, d’acord amb els diversos agents de
l’àmbit universitari, un pla de beques integral adreçat a l’educació superior que incorpori criteris basats en paràmetres sòcio-econòmics, en la mobilitat geogràfica,
els resultats acadèmics, i que permetin pal·liar el cost-oportunitat dels estudis. Presentar el Pla a la Comissió d’Empresa i Ocupació, abans de l’inici de curs 2017-18.
Aquest Pla de beques hauria d’incloure com a peça innovadora un programa de beques-salari.
Docència
5. Presentar un Pla, en el termini de 4 mesos, per estabilitzar el personal (PAS i
PDI) de les Universitats, a través de processos de reposició i promoció, que permetin
deixar de banda la precarització laboral i facilitar unes millors condicions laborals
als treballadors.
6. Definir una carrera docent i investigadora que englobi des de l’accés fins a
l’exercici professional i que, entre altres qüestions, faci possible millorar les condicions laborals dels docents i investigadors que treballen en el sistema universitari i
de recerca del país.
7. Millorar i reforçar el sistema d’incentius de transferència tecnològica per als
investigadors, dins les universitat catalanes, per tal que la participació i el lideratge en projectes publico-privats, les llicències de patents a empreses i altres incentius siguin valorats en el currículum dels investigadors i per a promoció d’aquests, i
permetre un sistema d’accés que fomenti l’estabilització i la promoció del personal
investigador.
8. Paralitzar la pròrroga del Pla Serra Hunter plantejada fins al 2030, sense que
això afecti als processos que actualment estan en marxa, i així:
a). Presentar, en el termini d’un mes a la Comissió d’Empresa i Coneixement,
un informe sobre l’avaluació del Pla Serra-Hunter. Aquesta avaluació hauria de ser
comprensiva i incloure també l’avaluació independent de les pròpies universitats,
com institucions receptores del Programa.
b). Obrir un procés de revisió del Pla que permeti augmentar l’autonomia universitària i l’eficiència en la captació de talent internacional del personal docent i
investigador (PDI).
Governança
8. Desplegar les reformes legals i normatives per tal que sigui efectiva, viable i
sostenible l’autonomia universitària, basada en els principis de mútua confiança entre institucions públiques al servei de la ciutadania.
Recerca i innovació
9. Encarregar a la comissió de seguiment la realització i aprovació d’una revisió
estratègica del Pacte nacional per a la recerca i la innovació (2017-2021) i del Pla
de recerca i innovació, consensuada amb els principals actors polítics, universita-
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ris, empresarials i socials, que tingui en compte el compliment de l’objectiu global
–públic+privat– de despesa del 2% del PIB, reforçant les accions encaminades a la
transferència de coneixement en la línia de l’estratègia Europa 2020 i de RISC3,
amb l’objectiu d’acostar-nos a les regions europees capdavanteres en l’àmbit tecnològic.
10. Definir i aprovar, en els propers 6 mesos, conjuntament amb els actors implicats, un programa que augmenti els recursos per a la innovació i la transferència de
coneixement que ens acosti a l’objectiu d’inversió del 2% PIB, basat en les polítiques
de recerca i les eines d’innovació i adaptat al teixit econòmic de Catalunya, per tal
d’enfocar també la innovació a la demanda del mercat i de les necessitats socials.
11. Presentar, en els propers 6 mesos, el Pla estratègic d’EURECAT, centre tecnològic de Catalunya, a la Comissió d’Empresa i Coneixement.
12. Establir un nou Pla d’estímul i finançament de la recerca competitiva i de
qualitat –bàsica, aplicada i transferida– que superi les limitacions de les convocatòries estatals establint criteris propis de priorització que atenguin les necessitats
estratègiques del país.
Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, diputada, GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació
educativa
302-00075/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 37984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·
lació al Govern sobre la segregació educativa (tram. 300-00081/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern, i en concret al Departament d’Ensenyament, a:
1) Garantir la distribució adequada i equilibrada dels alumnes amb necessitats
específiques de suport educatiu entre tots els centres del servei d’educació de Catalunya, mitjançant la comissió de garanties d’admissió amb la participació dels ajuntaments i les famílies, entre d’altres.
En aquest sentit, promourà l’enfortiment del paper de les oficines municipals d’escolarització en el proper procés de preinscripció.
2) Per tal de garantir un equilibri equitatiu en l’adscripció d’alumnat que eviti
situacions de segregació, tant per raons de necessitats educatives específiques com
altres de caràcter social, econòmic o cultural, regularà les següents mesures, entre
d’altres, aplicables als processos de preinscripció i de matriculació ordinària i extraordinària per al proper curs:
a) El disseny d’una estratègia compartida a escala local per combatre la segregació escolar amb els diferents poders públics i agents educatius que participen en
l’admissió d’alumnat i que estan representats en les comissions de garanties d’admissió.
b) En aquesta estratègia compartida, dissenyarà per al proper curs sota l’objectiu
prioritari de la lluita contra la segregació, la utilització de les eines de política edu3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions
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cativa disponibles actualment, com ara l’establiment de zones educatives, l’obertura
o tancament de nous centres i línies, les ampliacions o reduccions de ràtios, les reserves de plaça per a alumnat amb necessitats educatives específiques o les adscripcions entre centres de primària i secundària.
c) Establirà com a criteri pel manteniment dels concerts educatius la coresponsabilització en la matriculació de l’alumnat amb més dificultats.
d) Els criteris de programació de l’oferta de places seran els mateixos per als dos
sectors de titularitat.
e) En cas de tancament de grups per insuficiència d’alumnat en la preinscripció,
prioritzarà la conservació de les línies públiques.
f) Controlarà i sancionarà, si és el cas, les irregularitats, tant en centres públics
com privats, relacionades amb la gestió del procés d’admissió d’alumnat, com ara:
l’assignació de punts addicionals a determinades sol·licituds quan no corresponen,
la matriculació d’alumnes d’altres cursos per garantir la continuïtat de l’oferta i del
concert educatiu, l’escolarització d’alumnes al centre sense tenir-los matriculats o
l’aplicació d’ampliacions de ràtio sense autorització, així com actuar d’ofici.
g) Allargarà la reserva de places d’alumnat amb necessitats educatives específiques fins a la finalització de tots els processos de matriculació en l’inici de curs.
h) Revisarà les adscripcions entre centres de primària i secundària, per evitar
adscripcions entre centres que tenen ambdós una demanda feble o socialment desafavorida i poden afavorir la creació de bosses d’exclusió.
i) Incrementarà en els propers pressupostos de la Generalitat les partides suficients per poder revertir les retallades que ha patit la contractació de professionals
dels Equips d’Assessorament Psicopedagògic, els logopedes dels CREDES, vetlladors i vetlladores, tècnics d’integració sociocultural i auxiliars de suport.
j) Per tal de dotar de publicitat i transparència a tot el procés de preinscripció i
matriculació, es regularan els següents aspectes:
1. L’obligatorietat de publicar la llista d’alumnat matriculat, com també succeeix
amb l’alumnat admès, i les modificacions que es produeixin fins a l’inici de curs escolar en la llista de matriculats: que es faci pública, de forma periòdica i fins a l’inici
de curs, la relació d’alumnat matriculat al centre, amb la data de matrícula.
2. Es faran públiques les relacions baremades d’alumnat preinscrit que incorporin, no només les primeres opcions sinó també les segones i posteriors opcions,
per ordre de sol·licitud del centre i de puntuació.
3. Publicar les vacants que romanguin al centre i que es vagin generant fins a
l’inici de curs.
3) Per tal de ser escrupoloses en el compliment de l’article 50.2 de la LEC sobre
les garanties de gratuïtat dels centres sostinguts amb fons públics, la Generalitat de
Catalunya prendrà les següents mesures aplicables en el proper procés de preinscripció i matriculació:
a) Elaborarà un document informatiu on es reflecteixi la legislació i normativa
vigent referida a la gratuïtat de tots els centres públics i privats concertats que, tant
durant el període d’admissió de peticions com en el període de matriculació, tots els
centres sostinguts amb fons públics proporcionaran a les famílies de manera prescriptiva.
b) En aquesta informació s’hi farà constar, entre d’altres, els següents conceptes:
1. Els centres en cap cas podran reclamar a la famílies, ni percebre de les mateixes, quantitats econòmiques per rebre els ensenyaments de caràcter gratuït, ni exigir
aportacions en concepte de matrícula de reserva de plaça. Tampoc podran imposar a
les famílies l’obligació de fer aportacions a fundacions o associacions.
2. No es podrà exigir l’adquisició de material escolar per comprar al propi centre
o en determinats establiments.
c) Aquesta informació estarà visible en la portada de totes les webs dels col·legis sostinguts amb fons públics, així com a la web del departament d’Ensenyament.
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d) Els centres sostinguts amb fons públics que tinguin previst sol·licitar «aportacions voluntàries», ho faran cada curs escolar, mitjançant una sol·licitud per escrit,
on s’especificarà que és una aportació totalment voluntària, i en la qual les famílies
constataran mitjançant signatura el seu consentiment. La sol·licitud haurà de reflectir
que en qualsevol moment es pot revocar aquesta aportació.
e) Inclourà en el Pla Anual d’Inspecció actuacions de vigilància i control del cobrament de quotes, de manera que s’asseguri la gratuïtat real de tots els centres sostinguts amb fons públics.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les
infraestructures ferroviàries
302-00076/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 37988 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern
sobre les infraestructures ferroviàries (tram. 300-00085/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. En relació amb Ferrocarrils de la Generalitat (FGC), i atès que la xarxa està
arribant al seu límit de capacitat i a data d’avui molts trens ja van plens des de les
primeres parades, establir un pla d’actuació a mitjà i llarg termini que permeti perllongar les andanes per tal que es pugin fer servir trens d’una longitud més gran, que
puguin absorbir la demanda en condicions òptimes.
2. En relació amb la línia 9 de metro, elaborar i presentar en seu parlamentària
en un termini de tres mesos un informe exhaustiu i detallat que inclogui, com a mínim, els següents elements:
a. Una relació de tots els contractes adjudicats tant per a l’execució de les obres,
com per a les actuacions complementàries i els serveis associats (redacció de projectes, assistència tècnica, control de qualitat, concessions de gestió o manteniment...).
b. L’import abonat en cadascun d’ells fins al 30 de setembre de 2016, i una previsió de l’import pendent d’abonar en aquells que encara no s’hagin finalitzat.
c. Una estimació de l’import de les actuacions pendents de contractar per finalitzar les obres.
3. En relació amb el servei de Rodalies de la Generalitat,
3.1. Definir clarament el servei de Rodalies que es vol per al futur: relacions origen-destinació, freqüències, parades, etc. i elaborar en un termini de sis mesos un
pla de servei per tal que es puguin planificar les actuacions necessàries tant en la
pròpia infraestructura ferroviària com fora d’ella per facilitar la intermodalitat i la
complementarietat amb altres modes de transport. En particular per la seva transcendència cal definir clarament:
a) Les relacions, freqüències i parades en l’àmbit del Camp de Tarragona i les
Terres de l’Ebre un cop oberta la variant de Vandellós.
b) Les relacions origen-destinació en l’àmbit de Barcelona, analitzant en especial
la necessitat d’establir línies que connectin per un costat la costa del nord i el sud de
Barcelona i per l’altre les regions interiors (mar-mar, muntanya-muntanya).
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c) La concreció de les estacions terminals, en funció de les relacions origen-final
establertes.
3.2. Definir el material mòbil necessari i planificar la compra de noves unitats
per a la prestació del servei en condicions de confort adients. En especial, planificar la substitució dels trens de mitjana distància més vells o no adequats a la durada
efectiva d’aquests recorreguts. Aquesta planificació s’haurà de recollir tant en els
contractes que es signin amb Renfe per a la continuació de la prestació del servei,
com en els futurs plecs de licitació que haurien de permetre treure a concurs el servei de Rodalies en un termini màxim de cinc anys, d’acord amb les directives europees.
3.3. Millorar la informació i l’atenció al viatger, tant en cas de incidència com en
condicions normals de circulació, garantint com a mínim:
a) La instal·lació d’horaris i mapes a les andanes de totes les estacions, de manera
que puguin ser consultats sense abandonar l’andana, atès que avui dia no sempre és
possible (Plaça Catalunya, per exemple).
b) Senyalitzar mitjançant esquemes i indicacions senzilles les possibles connexions urbanes (com Sants-P. Catalunya), de manera que es faciliti l’accés a aquests
recorreguts.
c) Millorar la coordinació i la informació de las alternatives en cas d’incidència,
tenint en compte tots els serveis de transport públic existents per a oferir la millor
alternativa en cada cas.
4. En relació amb la infraestructura d’Adif, instar el Govern d’Espanya a:
4.1. Recuperar els nivells de manteniment i actuacions de millora de la infraestructura de fa cinc anys, tot revisant els procediments per a recobrar també els terminis de tramitació per a l’aprovació dels projectes i la contractació.
4.2. Establir els convenis adients amb la Generalitat que determinin el nivell
de servei i planificacions realistes de les actuacions de manteniment i millora de la
xarxa.
4.3. Adaptar els plans d’inversió destinats a la millora de la capacitat i la expansió de la xarxa a les necessitats de servei manifestades per la Generalitat de Catalunya, amb especial atenció a la recuperació de temps de viatge en aquells trajectes
que s’han vist incrementats per canvis normatius o afectacions permanents de la infraestructura i també a aconseguir plena accessibilitat a les estacions.
5. En relació amb tota la xarxa:
5.1. Actualitzar el pla d’expansió xarxa ferroviària (metro, FGC, tramvia), definint les solucions encara pendents, prioritzant les actuacions planificades i presentant un pla d’inversió per als propers cinc anys.
5.2. Planificar la implantació de solucions d’intermodalitat que permetin incrementar el nombre de viatgers de la xarxa ferroviària (connexió busos, aparcaments
dissuasoris...).
5.3. Presentar en el termini de sis mesos un calendari de les actuacions necessàries per a fer accessibles totes les estacions pendents (Urquinaona, Plaça de Sants...).
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP C’s
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política de
seguretat
302-00077/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 37989 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del Grup
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article
158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política de seguretat (tram. 300-00086/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Incloure en els pressupostos de la Generalitat per l’any 2017, la convocatòria
de 500 noves places d’agents dels Mossos d’Esquadra anunciada, per tal cobrir les
baixes existents des de l’any 2011 i assolir l’objectiu de 18.000 Mossos d’Esquadra
el més aviat possible.
2. Aprovar per al primer trimestre de l’any 2017 un concurs per a incorporar
nous agents dels Mossos d’Esquadra provinents d’altres cossos de seguretat com Policia Nacional, Guardia Civil i policies locals, i tenir així la possibilitat d’incorporar
persones ja formades i amb experiència en un procés més breu de temps.
3. Crear una borsa d’hores extraordinàries per tal de cobrir el dèficit d’agents
existent en determinades àrees bàsiques policials
4. Elaborar un catàleg amb la relació de llocs de treball de la segona activitat
per als agents del Cos dels Mossos d’Esquadra, de tal manera que aquests llocs de
treball tinguin relació amb tasques dins del cos i que, tot i la segona activitat, es puguin realitzar.
5. Crear durant l’any 2017 nous centres de coordinació entre el Cos de Mossos
d’Esquadra i les policies locals en els municipis capitals de província o en aquells
municipis amb una població superior als 100.000 habitants.
6. Revisar els convenis existents amb les policies locals per a estudiar la possibilitat de compartir funcions en matèria de seguretat entre ambdós cossos en aquells
municipis en els que les necessitats de seguretat ho requereixin.
Palau del Parlament, 10 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC
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3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre l’abús sexual infantil a
Catalunya
360-00012/11
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 37851).
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.
A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe «Informe sobre l’abús sexual infantil a Catalunya»,
que planteja la importància sobre el fet que cal que s’adoptin mesures per donar visibilitat a la problemàtica de l’abús sexual infantil, ja que constitueix un fenomen que
es manté sovint ocult i que presenta enormes dificultats per ser detectat.
Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges,
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parlamentari en comissió.
Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us
saludo atentament,
Cordialment,
Barcelona, 7 d’octubre de 2016
Rafael Ribó
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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4.

Informació

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 96/XI, relativa a l’Informe
de fiscalització 7/2015, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona, corresponent al 2011
290-00084/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 37726 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a
l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 96/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 7/2015, sobre el
Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, corresponent al 2011, amb número de tramitació 290-00084/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió
de Sindicatura de Comptes.
Barcelona, 6 d’octubre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 37726).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 02.11.2016 al 22.11.2016) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
23.11.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Control del compliment de la Resolució 105/XI, sobre la síndrome
alcohòlica fetal
290-00093/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 37727 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a
l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 105/XI, sobre la síndrome alcohòlica fetal, amb número de
tramitació 290-00093/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 6 d’octubre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 37727).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 02.11.2016 al 22.11.2016) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
23.11.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Control del compliment de la Resolució 107/XI, sobre l’ampliació del
CAP Montivili, de Girona
290-00095/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 37728 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a
l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 107/XI, sobre l’ampliació del CAP Montivili, de Girona, amb
número de tramitació 290-00095/11, el control de compliment de la qual correspon
a la Comissió de Salut.
Barcelona, 6 d’octubre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 37728).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 02.11.2016 al 22.11.2016) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
23.11.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Control del compliment de la Resolució 108/XI, sobre la presentació
del pla funcional del nou Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona
290-00096/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 37729 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a
l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 108/XI, sobre la presentació del pla funcional del nou Hospital
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Doctor Josep Trueta, de Girona, amb número de tramitació 290-00096/11, el control
de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 6 d’octubre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 37729).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 02.11.2016 al 22.11.2016) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
23.11.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Control del compliment de la Resolució 109/XI, sobre el millorament
de l’accessibilitat als centres hospitalaris
290-00097/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 37730 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a
l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 109/XI, sobre el millorament de l’accessibilitat als centres hospitalaris, amb número de tramitació 290-00097/11, el control de compliment de la
qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 6 d’octubre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 37730).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 02.11.2016 al 22.11.2016) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
23.11.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.
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290-00098/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 37731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a
l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Resolució 110/XI, sobre els pagaments pendents als treballadors de la
Corporació Sanitària Parc Taulí, amb número de tramitació 290-00098/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 6 d’octubre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 37731).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 02.11.2016 al 22.11.2016) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
23.11.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.10.2016.

Control del compliment de la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes
de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna
dels centres de recerca i els parcs científics
290-00099/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 37679 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 111/XI, sobre els mecanismes de transparència, participació, coresponsabilitat i informació interna dels
centres de recerca i els parcs científics (tram. 290-00099/11), us informo del següent:
Quant al punt 1 de la resolució, d’una banda, la Generalitat de Catalunya promou
activament que, en tots aquells centres de recerca i parcs científics en els quals el
Govern hi té presència, la veu dels treballadors arribi objectivament als òrgans de
decisió. D’altra banda, el model de recerca català promou la flexibilitat i l’autonomia de les institucions, pel que la presa de decisions es fa en el marc dels òrgans de
Govern de les institucions. Això és així en particular als centres CERCA. El Govern
té participació tan sols en dos dels parcs científics (PRBB i PCB). El Govern duu a
terme les accions instades, en la mesura que té competències per a fer-ho.
Pel que fa al punt 2, en aquest moment compten amb el segell HRS4R 27 dels
43 centres CERCA. De les universitats públiques, ja l’han adoptat la UB, la UAB,
la URV i la UPF. En l’actualitat s’està instant mitjançant el Consell Interuniversitari
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de Catalunya a demanar aquest segell a les universitats que encara no el tenen. Pel
que fa als centres, s’insta mitjançant la institució I-CERCA i els contractes programa amb la Generalitat
Finalment, quant al punt 3, el Govern de la Generalitat i els sindicats comparteixen des de 2004 un procés de concertació i acord per reforçar les bases de la competitivitat i sostenibilitat de l’economia catalana. Aquesta cooperació ha implicat
acords estratègics per a diversos períodes.
En aquest esperit de diàleg per consolidar i dotar de major impuls el model català de recerca, innovació i creativitat s’emmarquen les converses iniciades a mitjans
de 2015 entre el Govern i dos dels sindicats més representatius a Catalunya, CCOO i
la UGT, responent a la petició d’un col·lectiu de la plantilla dels centres CERCA.
La Generalitat de Catalunya, sensibilitzada amb la petició, va agafar el compromís
d’encetar un procés negociador que donés resposta a les inquietuds dels treballadors.
El sistema de recerca de Catalunya és híbrid pel que fa a l’adscripció (Administració General de l’Estat i Generalitat de Catalunya) i ocupa personal molt heterogeni. La Generalitat va plantejar analitzar les diferents realitats socials i adreçar
inicialment les converses a aquella part del sistema adscrit a la seva administració i
amb una certa homogeneïtat pel que fa a les plantilles. Aquestes premisses van dibuixar un primer perímetre al voltant dels centres CERCA.
A partir d’aquest moment, durant els segon semestre de 2015 i primer de 2016,
es van dur a terme diverses sessions de negociació entre iCERCA i els sindicats. La
petició dels sindicats d’ampliar les tipologies portava inevitablement a ampliar la
mesa de negociació. A petició dels sindicats es va aturar temporalment el procés de
diàleg, deixant obert l’espai per reprendre les negociacions quan escaigui. Per part
de la Generalitat es manté la visió de que cal assumir l’heterogeneïtat de realitats
socials i tipologies institucionals en les quals pot impactar el present procés.
Barcelona, 5 d’octubre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 112/XI, sobre l’execució de
les obres del centre de telecomunicacions del coll de Bucs
290-00100/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 37672 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 112/XI, sobre l’execució de les obres del centre de telecomunicacions del coll de Bucs (tram. 290-00100/11)
us informo, amb el document annex facilitat per la Secretaria de Telecomunicacions,
Ciberseguretat i Societat Digital, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 5 d’octubre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
Annex

D’acord amb el que estableix la Resolució, s’analitzarà la inclusió d’aquesta inversió, tenint en compte les disponibilitats pressupostàries, de cara al proper exercici pressupostari.
Jordi Puigneró i Ferrer, secretari
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290-00101/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 37680 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 113/XI, sobre la presència en les instal·lacions de venda al públic de gasolina i gasoil d’una persona responsable dels serveis que s’hi presten (tram. 290-00101/11), us informo del següent:
El Departament d’Empresa i Coneixement ha estudiat la viabilitat que totes les
instal·lacions de venda al públic de gasolina i gasoil per a l’automoció disposin d’una
persona per atendre les persones amb diversitat funcional que no poden fer efectiu
l’autoservei per llur compte i, en aquest sentit, per a garantir la seguretat i els drets
de les persones consumidores, amb la conclusió que el funcionament actual dels
punts de subministrament s’ajusta a dret.
Per una banda, el marc legal permet expressament que existeixin unitats de subministrament, siguin o no de baix cost, en què la forma de proveïment per part dels
usuaris/àries sigui el sistema d’autoservei, sempre que es compleixin amb les condicions d’informació sobre el servei establertes per la normativa. A banda d’això,
no estableix que les unitats de subministrament ni tampoc les estacions d’autoservei
hagin de disposar d’una persona que controli l’actuació dels usuaris ni tampoc que
hagi d’haver-hi cap persona les 24 hores del dia per posar a disposició de les persones consumidores els fulls de queixa, reclamació i denúncia i, si escau, la proveta de
comprovació del subministrament.
Per altra banda, l’aprovació d’una llei que obligués les anomenades estacions de
servei desateses a garantir la presència de personal responsable de la instal·lació,
podria implicar una vulneració de la Directiva 2006/123/CE del Parlament Europeu
i del Consell, del 12 de desembre de 2006, relativa als serveis en el mercat interior,
incorporada a l’ordenament jurídic de l’Estat espanyol mitjançant de la Llei 17/2009,
de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.
En concret, l’article 11 d’aquesta llei preveu que l’exercici d’una activitat de serveis
no haurà de supeditar-se, entre d’altres, a complir els requisits relatius a la composició de la plantilla, tals com tenir un nombre determinat d’empleats.
Alhora, cal tenir present que aquest tipus d’estacions de servei desateses ja
superen la barrera del 10% a França, el 20% a Bèlgica i que més de 50% dels combustibles venuts a Dinamarca i Suïssa és mitjançant aquestes instal·lacions, contribuint a l’existència de competència en els preus dels carburants. En el cas de Catalunya, al voltant del 79% de les estacions de servei són ateses, el 14% desateses i el
7% ho són parcialment.
Quant a la relació de consum amb màquines automàtiques, les persones consumidores poden exercir la defensa dels seus drets mitjançant els fulls de reclamació o
queixa, que poden aconseguir adreçant-se al telèfon gratuït d’atenció d’incidències i
reclamacions que ha de constar a la màquina automàtica o bé directament a l’adreça
de l’oferent del bé o servei, que també ha de tenir un sistema que permeti obtenir un
comprovant de la transacció efectuada.
Barcelona, 5 d’octubre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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290-00102/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 37681 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 114/XI, sobre el
manteniment de la planta de l’empresa Delphi a Sant Cugat del Vallès (tram. 29000102/11), us informo del següent:
La problemàtica que afecta la planta de Delphi a Sant Cugat del Vallès es va detectar l’any 2012, quan la companyia va perdre dos nous projectes als quals optava
i això va provocar una disminució progressiva de l’activitat.
Des d’aquell moment, el Departament d’Empresa i Coneixement, a través de Direcció General d’Indústria (DGI), va iniciar una interlocució regular amb els representants de la direcció de l’empresa i dels treballadors, així com amb l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès, amb l’objectiu d’articular una solució que permetés el
manteniment de l’activitat productiva. Inicialment, mitjançant un projecte de la mateixa companyia que resolgués els problemes que l’havien portat a la situació actual
i, alternativament, mitjançant un nou projecte industrial.
Aquestes actuacions s’emmarquen en el programa de reactivació industrial que
s’executen des la DGI i ACCIÓ amb l’objectiu de mantenir i recuperar l’activitat
productiva i l’ocupació a la indústria a Catalunya. Aquest objectiu també s’incorpora
al Pacte Nacional per a la Indústria que està impulsant el Departament d’Empresa
i Coneixement i que busca reforçar el consens amb forces polítiques, agents econòmics i socials i altres agents institucionals per assolir el desenvolupament que la indústria del nostre país requereix.
En diverses reunions mantingudes amb la direcció de l’empresa, una de les quals
va ser a la seu del consorci a París, es van analitzar algunes alternatives per tal de
fer viable la continuació de la producció actual a Sant Cugat del Vallès. L’empresa
va posar de manifest que la pèrdua de competitivitat portava irremissiblement a un
cessament progressiu de l’activitat a la planta i, en aquest sentit, feia l’anunci del tancament al mes de febrer de 2016.
En aquell moment, l’empresa havia encarregat a una empresa especialitzada la
recerca d’un projecte industrial alternatiu que permetés mantenir l’activitat un cop
Delphi cessés la producció.
Després d’un llarg període de negociacions, en què van participar la DGI, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, els representants dels treballadors i de la direcció
de Delphi, així com de les quatre empreses que plantejaven el nou projecte, el mes
de març de 2016, es va arribar a un nivell de concreció suficient per proposar una
oferta vinculant per part dels nous inversors.
En un primer moment, l’opció de reindustrialització no va ser acceptada pels treballadors, que per la seva banda van arribar a un principi d’acord amb Delphi per a
la finalització dels contractes. Però posteriorment, el mes de juny de 2016, amb la
participació de la DGI es va arribar a un preacord de reindustrialització que permetrà mantenir 208 llocs de treball, mitjançant aquest projecte industrial, vinculat al
sector de l’automoció i a l’aeronàutic, que implicarà una inversió de 12 M€ en tres
anys i que pal·liarà, en part, els efectes del cessament de l’activitat de l’empresa.
Barcelona, 5 d’octubre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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290-00152/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 37682 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 11.10.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 165/XI, sobre el
tancament de la planta de Delphi de Sant Cugat del Vallès (tram. 290-00152/11), us
informo del següent:
La problemàtica que afecta la planta de Delphi a Sant Cugat del Vallès es va detectar l’any 2012, quan la companyia va perdre dos nous projectes als quals optava
i això va provocar una disminució progressiva de l’activitat.
Des d’aquell moment, el Departament d’Empresa i Coneixement, a través de Direcció General d’Indústria (DGI), va iniciar una interlocució regular amb els representants de la direcció de l’empresa i dels treballadors, així com amb l’Ajuntament
de Sant Cugat del Vallès, amb l’objectiu d’articular una solució que permetés el
manteniment de l’activitat productiva. Inicialment, mitjançant un projecte de la mateixa companyia que resolgués els problemes que l’havien portat a la situació actual
i, alternativament, mitjançant un nou projecte industrial.
Aquestes actuacions s’emmarquen en el programa de reactivació industrial que
s’executen des la DGI i ACCIÓ amb l’objectiu de mantenir i recuperar l’activitat
productiva i l’ocupació a la indústria a Catalunya. Aquest objectiu també s’incorpora
al Pacte Nacional per a la Indústria que està impulsant el Departament d’Empresa
i Coneixement i que busca reforçar el consens amb forces polítiques, agents econòmics i socials i altres agents institucionals per assolir el desenvolupament que la indústria del nostre país requereix.
En diverses reunions mantingudes amb la direcció de l’empresa, una de les quals
va ser a la seu del consorci a París, es van analitzar algunes alternatives per tal de
fer viable la continuació de la producció actual a Sant Cugat del Vallès. L’empresa
va posar de manifest que la pèrdua de competitivitat portava irremissiblement a un
cessament progressiu de l’activitat a la planta i, en aquest sentit, feia l’anunci del tancament al mes de febrer de 2016.
En aquell moment, l’empresa havia encarregat a una empresa especialitzada la
recerca d’un projecte industrial alternatiu que permetés mantenir l’activitat un cop
Delphi cessés la producció.
Després d’un llarg període de negociacions, en què van participar la DGI, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, els representants dels treballadors i de la direcció
de Delphi, així com de les quatre empreses que plantejaven el nou projecte, el mes
de març de 2016, es va arribar a un nivell de concreció suficient per proposar una
oferta vinculant per part dels nous inversors.
En un primer moment, l’opció de reindustrialització no va ser acceptada pels treballadors, que per la seva banda van arribar a un principi d’acord amb Delphi per a
la finalització dels contractes. Però posteriorment, el mes de juny de 2016, amb la
participació de la DGI es va arribar a un preacord de reindustrialització que permetrà mantenir 208 llocs de treball, mitjançant aquest projecte industrial, vinculat al
sector de l’automoció i a l’aeronàutic, que implicarà una inversió de 12 M€ en tres
anys i que pal·liarà, en part, els efectes del cessament de l’activitat de l’empresa.
Barcelona, 5 d’octubre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del delegat del Govern de la Generalitat
davant la Unió Europea davant la Comissió d’Acció Exterior i
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi
sobre el compliment de la interlocutòria del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya que suspèn cautelarment l’ús de la
denominació de representant permanent de la Generalitat davant la
Unió Europea
356-00333/11
SOL·LICITUD

Presentació: Juan Milián Querol, del GP PPC (reg. 36114).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 07.10.2016.

Sol·licitud de compareixença de Carles Farràs, president de
l’Associació Catalana d’Escoles de Música i director de l’Escola
Itinerant de Música i Dansa Pallars.Rialp, davant la Comissió
d’Ensenyament perquè informi sobre les activitats i la situació de
l’Associació i el sector de l’educació musical i la dansa
356-00345/11
SOL·LICITUD

Presentació: Alícia Romero Llano, juntament amb un altre diputat del GP SOC (reg.
36977).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 07.10.2016.
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