
TAUL A DE CONT INGUT

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la imparcialitat políti-
ques en els centres educatius finançats amb fons públics
250-00342/11
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola El Despujol, de les Masies 
de Voltregà
250-00365/11
Rebuig 9

Proposta de resolució sobre el Protocol d’Istanbul
250-00452/11
Retirada 9

Proposta de resolució sobre la transparència en les retribucions dels càrrecs públics
250-00459/11
Retirada 9

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
200-00014/11
Esmenes a la totalitat 10

Projecte de llei de la comunitat catalana a l’exterior
200-00015/11
Esmenes a la totalitat 10

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
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger
200-00017/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 11

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i Acord de reducció dels terminis 12
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Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya
202-00038/11
Esmenes a la totalitat 12

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer d’habitatges so-
cials i assequibles
202-00040/11
Esmenes a la totalitat 13

Proposició de llei de modificació de la disposició addicional setena de la Llei 14/2010, 
dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència
202-00041/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 13

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les beques de menjador escolar no obligatòries
250-00559/11
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dilma Rousseff com a presi-
denta del Brasil
250-00560/11
Esmenes presentades 14

Proposta de resolució sobre l’abastament d’aigua potable als veïns de l’espai rural 
de Gallecs
250-00565/11
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre l’Institut d’Aran
250-00567/11
Esmenes presentades 15

Proposta de resolució sobre el bloqueig a Cuba
250-00568/11
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre l’Any Europeu del Patrimoni Cultural
250-00569/11
Esmenes presentades 16

Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de places en residències per a 
la gent gran a Aran
250-00596/11
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre un pacte nacional per a l’educació
250-00597/11
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la dotació d’un equipament residencial i centre de dia 
a Ripollet
250-00598/11
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’ocupació dels habitatges de protecció oficial de la 
Torre del Cogoll, de Mataró
250-00599/11
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la dotació del dispensari mèdic de Bellaterra amb per-
sonal sanitari
250-00600/11
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 18
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Proposta de resolució sobre les esterilitzacions forçades al Perú
250-00601/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre protecció internacional
250-00602/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

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
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

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 deter-
minades franges horàries
250-00604/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’Escola Ponent de Tarragona
250-00605/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’Escola Torreforta, de Tarragona
250-00606/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
250-00607/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària al barri dels Mangraners de Lleida
250-00608/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la plantilla de treballadors de l’Institut Català de la Salut
250-00609/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre una universitat catalana de talent i oportunitats
250-00610/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors i la sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea que equipara l’acomiadament de treballadors tem-
porals i fixos
250-00611/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la reactivació dels mecanismes bilaterals de relació 
entre l’Estat i la Generalitat
250-00612/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la represa del desplegament estatutari i la recupera-
ció dels aspectes de l’Estatut afectats per la Sentència del Tribunal Constitucional 
31/2010
250-00613/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21
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Proposta de resolució sobre la defensa del marc competencial de la Generalitat
250-00614/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la igualtat i la conciliació de la vida laboral i la personal
250-00615/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la creació de l’Autoritat Territorial de Mobilitat a les 
Terres de l’Ebre - Priorat
250-00616/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
250-00617/11
Tramesa a la Comissió 22
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la construcció de la residència i centre de dia del barri 
de Sant Pere Nord, a Terrassa
250-00618/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics
250-00619/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics lleugers
250-00620/11
Tramesa a la Comissió 23
Termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’exempció de l’acreditació del coneixement del català
250-00621/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la recuperació dels drets dels treballadors públics
250-00622/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el reconeixement del plurilingüisme a l’Estat espanyol
250-00623/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’antena de telefonia mòbil de Torrelles de Llobregat
250-00624/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu
250-00625/11
Presentació: GP C’s 25

Proposta de resolució sobre els treballadors interins i la indemnització per extinció 
de contracte
250-00626/11
Presentació: GP C’s 26

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00627/11
Presentació: GP CUP-CC 26

Proposta de resolució sobre la consideració de diverses categories de dones com 
a víctimes de la violència masclista
250-00628/11
Presentació: GP CSP 27
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Proposta de resolució sobre una campanya informativa sobre les violències mas-
clistes adreçada a dones migrants
250-00629/11
Presentació: GP CSP 28

Proposta de resolució sobre la preservació de la memòria de les víctimes de la vio-
lència masclista
250-00630/11
Presentació: GP CSP 29

Proposta de resolució sobre una cultura accessible a tothom
250-00631/11
Presentació: GP C’s 30

Proposta de resolució sobre la commemoració de l’aniversari del naixement de 
Clara Campoamor
250-00632/11
Presentació: GP C’s 30

Proposta de resolució sobre el foment de la igualtat d’oportunitats dels alumnes 
amb necessitats educatives especials
250-00633/11
Presentació: GP C’s 31

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol educatiu inclusiu per a estu-
diants amb síndromes de sensibilització central
250-00634/11
Presentació: GP SOC 32

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
250-00635/11
Presentació: GP SOC 33

Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i les persones amb 
VIH/sida a Hondures
250-00636/11
Presentació: GP SOC 35

Proposta de resolució sobre la creació de la targeta T-Cultura per a joves
250-00637/11
Presentació: GP SOC 36

Proposta de resolució sobre l’Institut Internacional de la Universitat de les Nacions 
Unides per a l’Aliança de Civilitzacions
250-00638/11
Presentació: GP C’s 37

Proposta de resolució sobre la integració laboral de les persones amb discapacitat
250-00639/11
Presentació: GP C’s 38

Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària de Gavà
250-00640/11
Presentació: GP C’s 39

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
Tramitació en Comissió 40

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de les persones en els serveis fer-
roviaris a Catalunya
360-00013/11
Presentació: síndic de Greuges 40

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament 
246-00004/11 
Resolució  41
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4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11
Accés al ple exercici de la condició de parlamentari 41

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Ensenyament
410-00005/11
Substitució de diputats 42

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Cons-
tituent
399-00004/11
Adscripció de diputats 42

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 95/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
4/2015, sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya
290-00083/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 122/XI, sobre l’estació d’autobusos de Pa-
lamós
290-00108/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 123/XI, sobre la inclusió del sector de la Cala 
Morisca al Pla d’espais d’interès natural del massís de les Cadiretes, a Tossa de Mar
290-00109/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 120/XI, sobre la certificació de l’eficiència 
energètica dels edificis
290-00110/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 124/XI, sobre la Cooperativa Agrícola de 
Cambrils
290-00111/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46

Control del compliment de la Resolució 125/XI, sobre l’emissió de continguts d’iCat 
per freqüència modulada
290-00112/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 126/XI, sobre el compliment de l’acord d’am-
pliació de l’Hospital de Viladecans
290-00113/11
Sol·licitud de pròrroga 51
Pròrroga del termini per a retre comptes 51

Control del compliment de la Resolució 127/XI, sobre la unitat d’hemodinàmica de 
l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
290-00114/11
Sol·licitud de pròrroga 51
Pròrroga del termini per a retre comptes 52

Control del compliment de la Resolució 128/XI, sobre el servei de salut pediàtrica 
de l’Hospitalet de Llobregat
290-00115/11
Sol·licitud de pròrroga 52
Pròrroga del termini per a retre comptes 52

Control del compliment de la Resolució 129/XI, sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell
290-00116/11
Sol·licitud de pròrroga 53
Pròrroga del termini per a retre comptes 53
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Control del compliment de la Resolució 130/XI, sobre l’intercanvi d’informació amb els 
ajuntaments amb relació a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris
290-00117/11
Sol·licitud de pròrroga 53
Pròrroga del termini per a retre comptes 54

Control del compliment de la Resolució 131/XI, sobre la col·laboració entre les uni-
versitats i les empreses i la formació professional dual
290-00118/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 132/XI, sobre la política industrial
290-00119/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  56

Control del compliment de la Resolució 133/XI, sobre el tancament de les clíniques 
dentals de Funnydent a Mataró i Sabadell i les reformes legals necessàries amb re-
lació a aquest tipus de franquícies
290-00120/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 134/XI, sobre la compra pública innovadora
290-00121/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  62

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 18/XI, sobre el medi ambient
390-00018/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 63

Control del compliment de la Moció 28/XI, sobre les polítiques socials
390-00028/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 66

Control del compliment de la Moció 29/XI, sobre la convocatòria de la Junta de 
Seguretat
390-00029/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 69

Control del compliment de la Moció 34/XI, sobre la qualitat de l’aire
390-00034/11
Sol·licitud de pròrroga 70
Pròrroga del termini per a retre comptes 70

Control del compliment de la Moció 35/XI, sobre el Cos d’Agents Rurals i la segu-
retat ambiental
390-00035/11
Sol·licitud de pròrroga 70
Pròrroga del termini per a retre comptes 70

Control del compliment de la Moció 36/XI, sobre les polítiques d’agricultura, rama-
deria i pesca
390-00036/11
Sol·licitud de pròrroga 71
Pròrroga del termini per a retre comptes 71

Control del compliment de la Moció 37/XI, sobre la judicialització de la política
390-00037/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 71

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari de Telecomunicacions, Ciberseguretat 
i Societat Digital davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre el 
Pacte nacional de les tecnologies de la informació i la comunicació
356-00304/11
Canvi de Comissió tramitadora 73

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Trens Dignes davant la Comis-
sió de Territori perquè informi sobre la situació del transport públic a les Terres de 
l’Ebre i exposi les seves demandes
356-00364/11
Sol·licitud 73
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma pel Transport Pú-
blic del Camp de Tarragona davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la 
situació del transport públic i exposi les seves demandes
356-00365/11
Sol·licitud 74

Sol·licitud de compareixença de Joan Xirau Serra davant la Comissió d’Afers Insti-
tucionals per a donar la conformitat al seu nomenament com a director adjunt de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya
356-00369/11
Sol·licitud 74

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític en la televisió i la ràdio corresponent al juny del 2016
337-00019/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 74

4.95. Altres informacions

Credencial del diputat Carles Riera Albert
Presentació 75
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el garantiment de la neutralitat i la 
imparcialitat polítiques en els centres educatius finançats amb fons 
públics
250-00342/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 13, tinguda el 25.10.2016, 
DSPC-C 223.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Escola El Despujol, 
de les Masies de Voltregà
250-00365/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 13, tinguda el 25.10.2016, 
DSPC-C 223.

Proposta de resolució sobre el Protocol d’Istanbul
250-00452/11

RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 38983).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre la transparència en les retribucions dels 
càrrecs públics
250-00459/11

RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 38922).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i 
continentals
200-00014/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 38921 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38921)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena al Projecte de llei de ports i de transport en aigües maríti-
mes i continentals (tram. 200-00014/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

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

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 38918; 38930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 38918)

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 la comunitat catalana a l’exterior 
(tram. 200-00015/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP de Ciutadans

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 38930)

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

Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament 
del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei de la comunitat catala-
na a l’exterior (tram. 200-00015/11).

Esmena 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

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

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 3 dies hàbils (del 
28.10.2016 al 02.11.2016).
Finiment del termini improrrogable: 03.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 28.10.2016 a l’11.11.2016).
Finiment del termini: 14.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 5 dies hàbils (del 28.10.2016 al 
04.11.2016).
Finiment del termini: 07.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.
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3.01.02. Proposicions de llei

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

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JS, GP CSP, GP CUP-CC (reg. 38997).
D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, la Mesa del Parlament ha acordat que si-
gui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària sol·licitada pels GP de Junts 
pel Sí, GP de Catalunya Sí que es Pot i GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent, i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats en 
el procediment d’urgència ordinari, a partir del termini de presentació d’esmenes a 
l’articulat.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya
202-00038/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 38919; 38931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38919)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, 
presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de modificació de 
la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya (tram. 202-
00038/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 38931)

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya (tram. 202-00038/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Proposició de llei de mesures urgents per a incentivar el lloguer 
d’habitatges socials i assequibles
202-00040/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 38929 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 38929)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de mesures urgents per a 
incentivar el lloguer d’habitatges socials i assequibles (tram. 202-00040/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP PPC (reg. 39080; 39081; 39209).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 27.10.2016 al 28.10.2016).
Finiment del termini: 31.10.2016; 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 beques de menjador escolar no 
obligatòries
250-00559/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39526 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39526)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació. De refosa dels punts 1 i 2

1. Assegurar que la partida pressupostària destinada als ajuts de menjador es-
colar tingui la dotació suficient per a cobrir totes les peticions que acompleixin els 
requisits establerts a les convocatòries.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Continuar aplicant el «Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de 
dificultat en l’alimentació d’infants i adolescents», assegurant que les solucions que 
es donin als casos detectats siguin adequades a les característiques de l’alumnat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Continuar fent amb caràcter mensual els pagaments als consells comarcals 
corresponents als ajuts de menjador.

Proposta de resolució de condemna de la destitució de Dilma 
Rousseff com a presidenta del Brasil
250-00560/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39521 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39521)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant 
del Govern de l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern de Brasil expres-
si la preocupació per la situació de potencial inestabilitat política institucional que 
hagi pogut propiciar la destitució via impeachment de la presidenta Rousseff.
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Proposta de resolució sobre l’abastament d’aigua potable als veïns 
de l’espai rural de Gallecs
250-00565/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39515 / Admissió a tràmit: Mesa de la CMAS, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39515)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació. De refosa dels punts 1 i 2

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dur a terme les 
accions necessàries, conjuntament amb les administracions implicades, i dins de 
l’àmbit de les seves competències, per tal de garantir l’abastament d’aigua a les llars 
de l’espai rural de Gallecs que no en disposen, mentre no s’executi i finalitzi una 
xarxa definitiva d’aigua potable que eviti la sobre explotació dels pous dels quals 
s’abasteixen actualment.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39525 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39525)

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

1. Tenir en compte en tot moment la voluntat del centre abans de prendre cap de-
cisió sobre els antics edificis de l’institut d’Aran.

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

2. Finalitzar la tercera fase de reforma de l’Institut d’Aran quan les disponibili-
tats pressupostàries del Govern ho permetin.
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Proposta de resolució sobre el bloqueig a Cuba
250-00568/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39522 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39522)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant 
del Govern de l’Estat perquè en les seves relacions amb el Govern dels Estats Units 
d’Amèrica l’encoratgi a portar a terme de manera efectiva l’aixecament del bloqueig 
econòmic, financer i comercial a Cuba i l’encoratgi a derogar el més aviat possible 
les lleis Helms Burton i Torricelli.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39516 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 25.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39516)

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

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a desenvolupar 
les accions necessàries per a donar suport a aquesta iniciativa i difondre-la.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a col·laborar ac-
tivament amb el Govern d’Espanya, en el cas que aquesta decisió sigui finalment 
aprovada, a donar-li compliment i potenciar la riquesa, diversitat i patrimoni cultu-
ral del nostre territori.

Proposta de resolució sobre l’augment del nombre de places en 
residències per a la gent gran a Aran
250-00596/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.
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Proposta de resolució sobre un pacte nacional per a l’educació
250-00597/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre la dotació d’un equipament residencial i 
centre de dia a Ripollet
250-00598/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre l’ocupació dels habitatges de protecció 
oficial de la Torre del Cogoll, de Mataró
250-00599/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre la dotació del dispensari mèdic de 
Bellaterra amb personal sanitari
250-00600/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre les esterilitzacions forçades al Perú
250-00601/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre protecció internacional
250-00602/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ponent de Tarragona
250-00605/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre l’Escola Torreforta, de Tarragona
250-00606/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
250-00607/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària al barri dels 
Mangraners de Lleida
250-00608/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre la plantilla de treballadors de l’Institut 
Català de la Salut
250-00609/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre una universitat catalana de talent i 
oportunitats
250-00610/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.
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Proposta de resolució sobre els drets dels treballadors i la 
sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea que equipara 
l’acomiadament de treballadors temporals i fixos
250-00611/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre la reactivació dels mecanismes 
bilaterals de relació entre l’Estat i la Generalitat
250-00612/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre la represa del desplegament estatutari 
i la recuperació dels aspectes de l’Estatut afectats per la Sentència 
del Tribunal Constitucional 31/2010
250-00613/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.
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Proposta de resolució sobre la defensa del marc competencial de la 
Generalitat
250-00614/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre la igualtat i la conciliació de la vida 
laboral i la personal
250-00615/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre la creació de l’Autoritat Territorial de 
Mobilitat a les Terres de l’Ebre - Priorat
250-00616/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre l’Arxiu Comarcal de l’Alta Ribagorça
250-00617/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre la construcció de la residència i centre 
de dia del barri de Sant Pere Nord, a Terrassa
250-00618/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics
250-00619/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics lleugers
250-00620/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.
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Proposta de resolució sobre l’exempció de l’acreditació del 
coneixement del català
250-00621/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre la recuperació dels drets dels 
treballadors públics
250-00622/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del plurilingüisme a 
l’Estat espanyol
250-00623/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre l’antena de telefonia mòbil de Torrelles 
de Llobregat
250-00624/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 28.10.2016 al 08.11.2016).
Finiment del termini: 09.11.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’envelliment actiu
250-00625/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 38758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 
y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
potenciación del plan de envejecimiento activo en Cataluña, para que sea sustancia-
da ante la Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según un informe de la Fundació Pere Tarrés, las personas mayores en Cataluña re-

presentan el 17,78 % del total de la población. Se prevé que en 2030, la población mayor 
de 65 años representará el 24,8% de la población total. Por este motivo, es importante 
fomentar la participación activa y avanzar hacia la plena integración de las personas 
mayores en Cataluña, asegurando así el máximo desarrollo personal y el más alto grado 
de bienestar posible a todas las personas con independencia de su edad.

Para conseguirlo, es necesario que desde la administración se destinen recursos 
para mantener la calidad de vida de las personas mayores el mayor tiempo posible 
mediante el apoyo a su autonomía e independencia.

El envejecimiento activo debe ser considerado por las administraciones públicas 
como un instrumento prioritario e idóneo para promover el bienestar integral de los 
ciudadanos de más avanzada edad (art. 50 de la Constitución). Este supone un com-
promiso y una necesidad pero también un potencial generador de riqueza social y 
de estímulo económico.

En definitiva, para la consecución de ese compromiso social por mantener la 
máxima calidad de vida las personas mayores y aprovechar la riqueza socioeconómi-
ca que conlleva su mayor y más activa participación en la vida moderna es necesario 
una especial implicación y esfuerzo por parte de las administraciones públicas.

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. Habilitar plazas de oferta de programas e iniciativas para la promoción del 

envejecimiento activo y prevención de la dependencia destinados a mayores de 65 
años, en un número proporcionado y suficiente de acuerdo con la demografía actual 
y con la oferta de plazas asistenciales existente.

2. Impulsar programas específicos de recuperación, mantenimiento y potencia-
ción de las capacidades físicas.

3. Poner en marcha programas de detección del deterioro funcional y cognitivo leve.
4. Impulsar y dotar presupuestariamente programas de intervención de mayores 

en situación de riesgo.

Palacio del Parlamento, 10 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre els treballadors interins i la 
indemnització per extinció de contracte
250-00626/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 38760 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los 
trabajadores interinos y la indemnizacion por finalización de contrato, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Justícia, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La reciente Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de fecha 14 

de Septiembre de 2016 estimó el derecho de una ex trabajadora interina del Minis-
terio de Defensa a recibir una indemnización equivalente a la que le correspondería 
a un empleado indefinido despedido por causas objetivas establecida en 20 días por 
año de servicio.

Dicha Sentencia ha sido asumida en una también una reciente Resolución del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, subrayando en la Sentencia que «no se pue-
de discriminar» a la afectada en cuanto a la extinción de la relación laboral como 
consecuencia del tipo de contrato suscrito.

Por todo ello, y dada la altísima tasa de interinidad en la Administración de Jus-
ticia de la Generalitat de Catalunya, y a los efectos de evitar una discriminación 
prohibida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea,

El Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a extender los efectos 

que se derivan de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en caso 
de extinción contractual de cualquier contrato de interinidad de personal de Justicia y 
a abonar como indemnización por finalización de contrato al personal de este colec-
tivo, la cantidad de 20 días por año de servicio.

Palacio del Parlamento, 17 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de 
Tarragona
250-00627/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 38893 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta la 
Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el 
text següent: 
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Exposició de motius
Segons les dades publicades de l’Índex Català de la Qualitat de l’Aire (ICQA) 

al seu web el passat 29 de setembre de 2016 i a la caseta de recollida de dades de 
Constantí, a la una de la matinada es va registrar un índex del compost químic 
C6H6 Benzè de 29,3 µg/m³. I entre les 12 i les 8 de la matinada la mitja va ser de 
15,41 µg/m³. Segons la normativa vigent a Catalunya els objectius de qualitat de 
l’aire vigents són 5 µg/m³. Per tant molt inferior a la registrada el passat dia 29 
quan es va arribar als 29,3 µg/m³.

Una de les principals fonts d’emissió produïdes pel benzè és l’evaporació durant 
la distribució d’hidrocarburs i en algunes activitats industrials i és un dels precur-
sors que contribueixen a la formació de l’ozó troposfèric.

El compost químic pot provocar dany genètic al material cel·lular i és una subs-
tància considerada cancerígena per l’Agència Internacional de Recerca del Càncer 
(IARC) la seva via d’entrada és la inhalació.

Els diversos episodis de contaminació atmosfèrica ocorreguts al Camp de Tar-
ragona han generat un nivell d’alarma social al que des de les institucions públiques 
cal donar resposta a través de la màxima informació.

Cal tenir en compte que la Comissió de Territori i Sostenibilitat, en la sessió 
tinguda el 8 d’abril de 2015, ja va aprovar la Resolució 993/X del Parlament de Ca-
talunya, sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona (tram. 250-01442/10) on 
s’instava el Govern de la Generalitat a implementar una sèrie de mesures d’anàlisi, 
control i minimització de la contaminació de l’aire a l’àmbit del Camp de Tarragona. 
A dia d’avui aquestes mesures no han estat dutes a terme pel Govern.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. Encarregar a un ens independent, i en col·laboració amb les entitats i institu-

cions de la zona, un estudi complert sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, 
i garantir que aquest estudi es dugui a terme durant l’any 2017.

2. Destinar els recursos econòmics, materials i administratius necessaris per al 
correcte desenvolupament d’aquest l’estudi.

3. Garantir que a partir del 2018 aquests estudis de qualitat de l’aire es realitzin 
en continu, i que els costos dels mateixos recaiguin sobre les mateixes empreses que 
produeixen les emissions.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

Proposta de resolució sobre la consideració de diverses categories 
de dones com a víctimes de la violència masclista
250-00628/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 38944 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per incloure altres categories de dones en les víctimes de violència masclista, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text 
següent: 
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Exposició de motius
A Catalunya, entre els anys 2010 i 2015 es van cometre 110 assassinats de dones. 

Dels quals 98 casos, el 89%, van ser feminicidis, assassinats de dones per raons de 
gènere. L’informe Feminicidis a Catalunya 2010-2014, un estudi elaborat per Coope-
racció i Feminicidio.net amb la col·laboració de Tamaia - Viure Sense Violència, és 
pioner i el primer que es va realitzar a Feminicidio.net amb dades acumulades sobre 
feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya.

D’aquests feminicidis, 13 no van ser registrats a les xifres oficials. Aquesta dada 
és significativa des del punt de vista de la transparència del procés de registre de ca-
sos i de difusió pública per part de la Delegació de Govern per a la Violència de Gè-
nere ja que no dóna a conèixer a l’opinió pública les raons i els motius pels quals un 
determinat nombre de casos, cada any, no és tingut en compte en les xifres oficials 
quan respon a l’objecte de la Llei Integral. Alguns d’aquests feminicidis s’exclouen 
de les xifres oficials a causa que s’investiguen però després es treuen de la llista de-
finitiva de casos sense oferir cap explicació a la ciutadania.

Atesa la necessitat de disposar de xifres fiables per conèixer l’abast exacte 
d’aquesta xacra i poder protegir millor les víctimes, el Grup Parlamentari de Cata-
lunya Sí que es Pot presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a considerar també víctimes de la 

violència masclista les següents: 
a) Dones de la família o amigues de les víctimes assassinades, que es troben en 

la línia de foc de victimaris quan aquests intenten matar o maten les seves parelles 
o exparelles.

b) Dones familiars dels victimaris: mares, ties, nebodes.
c) Dones amigues personals d’agressors que són assassinades per haver-se negat 

a entaular un vincle sexual i/o afectiu amb aquests.
d) Dones assassinades que tenien o van tenir un vincle sexual esporàdic o casual 

amb els seus victimaris.
e) Dones que van patir intent o agressió sexual i el seu posterior assassinat comès 

per conegut o desconegut.
f) Dones que es prostitueixen i són assassinades pels seus clients.
g) Dones que tenien una relació laboral o circumstancial d’algun tipus –no sexual– 

amb els victimaris, els quals les assassinen per tenir una especial aversió cap a elles 
sobre la seva condició de dones (misogínia).

Palau del Parlament, 17 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

Proposta de resolució sobre una campanya informativa sobre les 
violències masclistes adreçada a dones migrants
250-00629/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 38945 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta 

del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució per una campanya sobre violències masclistes per a dones migrants, per tal 
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que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
A Catalunya, entre els anys 2010 i 2015 es van cometre 110 assassinats de dones. 

Dels quals 98 casos, el 89%, van ser feminicidis, assassinats de dones per raons de 
gènere. L’informe Feminicidis a Catalunya 2010-2014, un estudi elaborat per Coope-
racció i Feminicidio.net amb la col·laboració de Tamaia - Viure Sense Violència, és 
pioner i el primer que es va realitzar a Feminicidio.net amb dades acumulades sobre 
feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya.

Cal destacar que, segons aquest informe, el 35% de les dones assassinades eren 
d’origen estranger, quan les estrangeres representen el 14% de la població femeni-
na. Ens trobem, doncs, amb una sobrerepresentació de casos amb relació a aquesta 
població determinada.

Atesa la necessitat d’eradicar aquesta xacra també entre les dones migrants, el 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer una campanya d’informació 

adreçada a dones migrants sobre la llei del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista i sobre la llei d’igualtat efectiva de dones i homes.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

Proposta de resolució sobre la preservació de la memòria de les 
víctimes de la violència masclista
250-00630/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 38946 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per servar la memòria de les víctimes de violència masclista, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
A Catalunya, entre els anys 2010 i 2015 es van cometre 110 assassinats de dones. 

Dels quals 98 casos, el 89%, van ser feminicidis, assassinats de dones per raons de 
gènere. L’informe Feminicidis a Catalunya 2010-2014, un estudi elaborat per Coope-
racció i Feminicidio.net amb la col·laboració de Tamaia - Viure Sense Violència, és 
pioner i el primer que es va realitzar a Feminicidio.net amb dades acumulades sobre 
feminicidis i altres assassinats de dones a Catalunya.

Atesa la necessitat la necessitat de conscienciar la població sobre aquesta xacra i 
la necessitat de servar la memòria de les víctimes, el Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a articular accions socioculturals fo-

calitzades en la construcció de la memòria històrica de les dones assassinades per 
violències masclistes.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

Proposta de resolució sobre una cultura accessible a tothom
250-00631/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 38984 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre una cultura ac-
cessible per a tothom, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La cultura és un dels eixos principals sobre els quals es sustenta la nostra so-

cietat. Entenem la cultura més enllà de la seva vessant d’entreteniment, com aquell 
conjunt de coneixements que permet a la ciutadania desenvolupar el seu judici crític.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Presentar un projecte de llei de mecenatge i un estatut de l’artista, per tal de 

promoure el desenvolupament de les nostres industries culturals i creatives i reforçar 
la protecció social dels nostres artistes, autors i creadors.

2. Fomentar una cultura per a tothom i sense exclusions, que no tingui una volun-
tat de confrontació ni partidista sinó com a element integrador i que sigui accessible 
a tothom independentment de la seva situació socioeconòmica.

3. En coordinació amb les institucions públiques catalanes de l’àmbit cultural, 
reconèixer, ajudar i fomentar totes les manifestacions culturals, independentment 
de la llengua oficial en la qual es realitzi, sigui aquesta català, aranès o espanyol.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la commemoració de l’aniversari del 
naixement de Clara Campoamor
250-00632/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 38985 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
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Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’aniversari del 
naixement de Clara Campoamor, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
Clara Campoamor es una de les nostres polítiques més destacades. Va ser l’ar-

tífex de l’aprovació del vot femení per primer cop a Espanya i ens ha deixat com a 
llegat la seva apassionada defensa de la igualtat entre homes i dones. També va des-
tacar en la defensa de les mares solteres que es veien abocades a la discriminació i 
la marginalitat. El 12 de febrer de 2018 es compliran 130 anys dels seu aniversari i 
creiem que seria important reconèixer la seva figura.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, mitjançant el De-

partament de Cultura, a commemorar al 2018 el 130è aniversari del naixement de 
Clara Campoamor, per la seva importància en la consecució del vot femení i la de-
fensa de les dones.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre el foment de la igualtat d’oportunitats 
dels alumnes amb necessitats educatives especials
250-00633/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 38986 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a fomentar la igualtat 
d’oportunitats, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
En una societat democràtica, justa, igualitària i equitativa, les diferències no po-

den suposar una desigualtat. Malauradament, el alumnes amb diversitat no gaudei-
xen de les mateixes oportunitats que la resta. Hem detectat, per exemple, que a molts 
centres els alumnes amb, per exemple, autisme o diabetis, no poden gaudir d’excur-
sions ni de colònies si les seves famílies no paguen un monitor extra.

En molts casos, tampoc poden accedir a les activitats extra-escolars per manca 
de personal especialitzat. Si bé les activitats extra-escolar no formen part del currí-
culum obligatori, són un bon complement i també una manera de sociabilitzar.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Mitjançant el Departament d’Ensenyament, garantir el personal de suport ne-

cessari per a que tots els alumnes amb necessitats educatives especials puguin gau-
dir d’excursions i colònies.

2. Adoptar mesures de coordinació entre els Departaments d’Ensenyament i de 
Treball, Afers Socials i Famílies per a garantir el personal de suport adequat per tal 
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de que els alumnes amb necessitats educatives especials puguin accedir a les acti-
vitats extraescolars.

Palau del Parlament, 19 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la creació d’un protocol educatiu 
inclusiu per a estudiants amb síndromes de sensibilització central
250-00634/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 38987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Alícia Rome-

ro Llano, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la creació d’un protocol educatiu inclusiu per a estudiants amb Síndromes 
de Sensibilització Central (SSC), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Cada vegada més, les diferents administracions i professionals es va topant amb 

la cruel realitat que significa patir alguna de les malalties englobades dins del grup 
de Síndromes de Sensibilització Central (SSC), com la Fibromiàlgia (FM), la Sín-
drome de Fatiga Crònica (SFC), la Sensibilitat Química Múltiple (SQM) o la Elec-
trohipersensibilitat (EHS).

Segons si prenem com a referència el Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya o el Ministeri de Sanitat, s’estima una prevalença d’aquestes malalties d’en-
tre el 2,4% i el 4% de la població (entre 200.000 i 300.000 persones) a Catalunya.

Si aquestes malalties són invalidants per a les persones adultes, per als nens i 
nenes, adolescents i joves que les pateixen signifiquen la renúncia a un present mí-
nimament digne, en què les relacions socials poden quedar reduïdes exclusivament 
a l’entorn familiar, i la realització de les tasques pròpies de la seva educació es con-
verteixen en un càstig degut a la incomprensió de la seva simptomatologia. Però el 
pitjor de tot és que, si no es fa res, aquest sector de població està condemnat a un 
futur sense perspectives, és a dir, sense poder-se formar, sense treball, sense salut, 
sense poder formar una família, o sense accés a activitats d’oci.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Promoure la creació d’un protocol educatiu inclusiu per a estudiants amb Sín-

dromes de Sensibilització Central (SSC) que tingui en compte les limitacions i ne-
cessitats específiques de cada patologia, i que s’adeqüi als diferents graus d’afecta-
ció, l’àmbit i l’entorn en el que desenvolupen les seves activitats, per exemple: 

a. Mesures de control ambiental, com la reducció de l’exposició a disruptors en-
docrins (els criteris d’identificació dels quals han estat recentment facilitats per la 
Comissió Europea) i a camps electromagnètics, per prevenir alteracions hormonals, 
malalties ambientals i de sensibilització central en la infància i l’adolescència.

b. Mesures que tinguin en compte les greus seqüeles que pateixen els afectats, 
entre moltes altres, de Síndrome de Fatiga Crònica (SFCO i Fibromiàlgia (FM) per-
què no aconsegueixen tenir un son reparador durant els 365 dies de l’any, amb la 
coordinació dels diferents departaments del Govern i agents implicats.
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2. Garantir la possibilitat de cursar estudis de manera presencial i/o no presen-
cial amb la mateixa matrícula, per facilitar la continuïtat de la formació dels infants 
i joves afectats per les malalties de Síndromes de Sensibilització Central (SSC), en 
cas de brots de dolor, episodis importants de fatiga o risc i conseqüències d’exposi-
ció a contaminants ambientals.

3. Vetllar per a què el protocol educatiu inclusiu contempli aspectes relacionats 
de manera directa i indirecta amb l’aprenentatge intel·lectual, les relacions interper-
sonals, l’activitat física i els factors que disparen la simptomatologia d’alumnes amb 
Síndromes de Sensibilització Central (SSC).

4. Garantir la formació i sensibilització del professorat i professionals implicats 
per identificar, diagnosticar i aplicar els tractaments adequats, amb el treball coor-
dinat dels diferents actors.

5. Conscienciar a la comunitat educativa sobre les malalties de Síndromes de 
Sensibilització Central (SSC).

6. Prendre en consideració que, per tal que l’esmentat protocol educatiu inclusiu 
obtingui els resultats esperats, caldrà promoure protocols d’actuació en els princi-
pals àmbits que afecten la vida d’aquests nens, nenes, adolescents i joves, com la 
sanitat, l’accés a la feina, la mobilitat... en cas que siguin inexistents o no estiguin 
adaptats a la seva edat, tenint en compte les necessitats específiques de cada etapa, 
sent molt important que aquestes mesures s’apliquin més enllà de l’educació obli-
gatòria.

7. Capacitar i sensibilitzar al personal sanitari per a la identificació dels símp-
tomes inicials, de manera que puguin ser diagnosticats el més aviat possible i rebre 
els tractaments adequats, aplicant els protocols elaborats per experts, que també els 
permetin el reconeixement del grau de discapacitat, minusvalidesa, etc. que tenen 
aquestes malalties i que són imprescindibles per a les adaptacions que necessiten.

8. Promoure la investigació per a la millora de la salut i les condicions de vida 
d’aquestes persones.

Palau del Parlament, 5 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Alícia Romero Llano, 

diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’emplaçament de l’Arxiu Comarcal de 
l’Alta Ribagorça
250-00635/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 39066 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre la ubicació de la l’Arxiu Comarcal a l’Alta Ribagorça, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de la recuperació de la democràcia i el restabliment de la Generalitat de Ca-

talunya, el Departament de Cultura juntament amb les administracions locals, va 
engegar la construcció i entrada en funcionament de la Xarxa d’Arxius Comarcals 
ubicats a les respectives capitals de comarca. No obstant això, encara n’hi ha dues 
comarques que no en disposen i entre elles es troba l’Alta Ribagorça.
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La funció d’aquests arxius és la conservació, el tractament i la difusió del patri-
moni documental des del seu entorn de provinença originària. Poden custodiar tot 
tipus de documents de la comarca amb independència de qui els ha produït i del 
seu suport (paper, pergamí, fotografies, enregistraments sonors, pel·lícules, etc.) Els 
Consells Comarcals, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de la capital de co-
marca hi participen en la gestió del centre.

El 2008 es va redactar un primer projecte per a que la comarca de l’Alta Riba-
gorça disposés de l’Arxiu però la precària situació econòmica de l’administració del 
Govern de la Generalitat degut a la crisi financera va fer que es desestimés.

El 2015 es va redactar i lliurar un nou projecte on s’assignava la parcel·la, no 
obstant això, l’Ajuntament del Pont de Suert i, amb la connivència del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va desestimar la proposta i en el ple del 
26 de març de 2015 va decidir ubicar-lo a l’edifici de l’Ajuntament Vell del Pont de 
Suert sense haver-ho consultat ni consensuat ni amb el Consell Comarcal ni amb la 
resta d’ajuntaments de la Comarca.

Els estudis realitzats pel propi Departament de Cultura a través del Cens d’Ar-
xius de l’Alta Ribagorça constaten que un projecte com el que ens ocupa, determina 
que les necessitats arxivístiques de la comarca requereixen d’un espai d’aproxima-
dament 1300 metres lineals, característica que l’edifici de l’Ajuntament Vell del Pont 
de Suert no assoleix ja que, segons el projecte d’obra redactat, en disposa de només 
de 500 metres lineals. Aquesta circumstància fa obligatòria la necessitat d’adjudicar 
un segon edifici on es destinaria la documentació històrica i administrativa de la co-
marca. La documentació que el senyor Enric Cobo i Barri va lliurar el 30 d’agost al 
cap de Servei de Coordinació General d’Arxius testifica que el projecte de rehabili-
tació de l’Edifici de l’Ajuntament Vell del Pont de Suert és inviable.

S’ha de destacar que les funcions i dinàmiques dels arxius comarcals i, més enllà 
de la seva funció prioritària en l’accés a la documentació patrimonial i històrica per 
part tant dels ens locals, de les persones jurídiques i de la ciutadania, hi ha també la 
vessant més polivalent com són les visites guiades, tallers, organització de conferèn-
cies, cursos especialitzats, així com la cessió d’espais per a activitats diverses com 
ara celebració d’actes o activitats d’interès cultural.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Que a través del Departament de Cultura s’intercedeixi davant el Consell Co-

marcal de l’Alta Ribagorça i l’Ajuntament del Pont de Suert per tal que sigui suspès 
l’expedient d’aprovació definitiva del projecte de rehabilitació de l’edifici d’Ajunta-
ment Vell del Pont de Suert com a destinació de l’Arxiu Comarcal de l’Alta Riba-
gorça.

2. Que sigui el propi Departament de Cultura qui estudiï i proposi al Ple del 
Consell Comarcal una ubicació alternativa per crear un arxiu Comarcal funcional 
i atractiu on dipositar amb total garantia el patrimoni documental de la comarca.

Palau del Parlament, 14 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP SOC
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Proposta de resolució sobre la situació del moviment LGTBI i les 
persones amb VIH/sida a Hondures
250-00636/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 39133 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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 la situació 
del moviment LGTBI i de suport a persones amb VIH/sida a Hondures, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Ins-
titucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2015 es va publicar un informe, elaborat per l’Associació per una Vida 

Millor de Persones Infectades i Afectades pel VIH/sida a Hondures, d’acord amb 
el qual les morts violentes motivades per l’orientació sexual i la identitat de gènere 
de la víctima registrades a Hondures entre l’any 2004 i el 30 de novembre de 2015 
foren 216.

Entre l’any 2004 i el 2008 es produïen entre 1 i 6 assassinats per aquest motiu, 
mentre que a partir del cop d’Estat del 2009, la xifra augmentà molt significativa-
ment: 35 morts aquell mateix any. L’any 2013 es mantenia una xifra similar, amb 39 
persones assassinades en aquest tipus de delictes d’odi. Tot i que en els darrers dos 
anys s’ha reduït el nombre de víctimes per raó de pertànyer al col·lectiu LGTBI, se-
gueix existint un context d’extraordinària inseguretat per a les persones pertanyents 
a aquest col·lectiu, i especialment per a les que desenvolupen un activisme social i 
polític en favor dels drets del col·lectiu LGTBI. En resulta un trist exemple l’assassi-
nat de René Martínez, el 3 de juny de 2015, a San Pedro Sula. Martínez era un des-
tacat defensor dels drets de la comunitat LGTBI.

També resulta preocupant que aquest mateix informe assenyali que sovint la 
violència infringida sobre les persones pertanyents a aquest col·lectiu provingui 
d’agents de la força pública, i d’agents de seguretat privada.

La manca d’investigació i de càstig de les agressions contra la comunitat 
LGTBI també és font de preocupació. Organitzacions de defensa dels drets de les 
persones LGTBI denuncien que només un 24% dels casos d’homicidi arribaven a 
l’etapa judicial i, d’aquests, únicament en un 4% es va dictar una resolució final.

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 formen part del movi-

ment pels drets de les persones LGTBI i del moviment de suport i pels drets de les 
persones amb VIH/sida a Hondures, i en general amb totes les persones que s’orga-
nitzen per la defensa dels drets humans, socials, laborals, civils i polítics, ambien-
tals, o de les minories a Hondures, tot sovint víctimes de persecució, intimidació i 
violència física per raó del seu activisme.

2. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la comu-
nitat internacional que exigeixin al Govern d’Hondures mecanismes de protecció 
efectiva de la integre les persones organitzades als moviments socials d’Hondures 
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.
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3. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar al Govern d’Espanya i a la co-
munitat 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

4. Insta el Govern de la Generalitat a prestar, mitjançant la política de cooperació 
catalana, l’assistència que sigui necessària a les organitzacions de defensa dels drets 
de les persones LGTBI i del moviment de suport i pels drets de les persones amb 
VIH/sida a Hondures, a fi que puguin continuar perseguint l’assoliment dels seus 
objectius i garantir els drets d’aquests col·lectius víctimes de discriminació.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la creació de la targeta T-Cultura per a 
joves
250-00637/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 39134 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rafel Bruguera Batalla, diputat, Pol Gibert 

Horcas, diputat 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 la creació de la «T-Cultura» per al jovent, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El jovent és un dels col·lectius més afectats per la crisis econòmica, precaritzant 

les seves condicions de vida. Per aquest motiu, la Joventut Socialista de Catalunya 
ve reivindicant els drets que el jovent ha anat perdent en els darrers anys i proposant 
iniciatives que ajudin a millorar la vida dels i les joves del país en diferents àmbits: 
formatiu, laboral, habitacional..., i també cultural.

L’increment de l’IVA cultural, per exemple, han suposat un esforç creixent als i 
les joves que volen accedir a la cultura. Un obstacle que s’afegeix a l’empobriment 
estructural de tota una generació.

Precisament, per tal de poder incentivar el consum cultural entre el jovent sense 
que les mancances econòmiques puguin ser un impediment, el Grup Socialista pro-
posa crear la «T-Cultura», una nova targeta dotada amb 100 euros per a ús cultural 
que rebrien els i les joves del país en complir la majoria d’edat.

No demanem res que no hagi estat posat en marxa, en diverses modalitats, a al-
tres països o comunitats autònomes. Al nostre país podem trobar multitud d’iniciati-
ves municipals per tal fomentar la cultural dels i les joves, però no podem deixar en 
mans de cada ajuntament l’accés a la cultura. Ens cal una veritable aposta decidida 
per tal d’integrar la cultura en la vida adulta dels nostres ciutadans/es, facilitant un 
primer contacte a través d’una iniciativa com la T-cultura.

Volem que el jovent de Catalunya tingui aquest incentiu en complir la majoria 
d’edat i puguin gaudir-lo anant al teatre, al cinema, a museus, a concerts, comprant 
llibres, etc. La cultura no pot ser un privilegi, sinó un dret de tothom al marge dels 
recursos que es tinguin.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Implementar la «T-cultura», una bonificació de 100€ als i les joves que com-

pleixin 18 anys per tal de poder consumir cultura en un ampli ventall d’opcions (mu-
seus, teatre, música, cinema, llibres...).

2. Que el pressupost de la Generalitat de 2017 contempli la partida necessària 
per al seu compliment.

Palau del Parlament, 20 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Pol Gibert Horcas, 

diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’Institut Internacional de la Universitat 
de les Nacions Unides per a l’Aliança de Civilitzacions
250-00638/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 39162 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el Insti-
tuto Internacional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Ci-
vilizaciones (UNU-IIAOC), para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Ex-
terior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
España y la Universidad de las Naciones Unidas (UNU) suscribieron el 28 de 

junio de 2010 un Acuerdo para el establecimiento, funcionamiento y ubicación del 
Instituto Internacional de la UNU para la Alianza de Civilizaciones (UNU-IIAOC) 
en el recinto histórico del Hospital de la Santa Creu i Sant Pau en Barcelona (Es-
paña).

Tras varias vicisitudes relacionadas con la financiación y también con la termi-
nación de las obras de acondicionamiento en donde debía instalarse dicho Instituto 
se ha podido llegar a un acuerdo para su establecimiento e inicio de actividades.

En el mencionado acuerdo se prevén contribuciones económicas desde el 1 de 
enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2018 por parte del Ministerio de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Ge-
neralitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona.

Es importante resaltar la trascendencia del Instituto Internacional de la UNU para 
la Alianza de Civilizaciones (UNU-IIAOC) para investigadores, responsables políti-
cos y para el público en general, nacional y extranjero.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya recalca la importancia de que el Instituto Interna-

cional de la Universidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones 
(UNU-IIAOC) tenga su sede en Barcelona, ciudad que acoge destacados organis-
mos de estudio e investigación en temas europeos e internacionales.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a coordinar con 
el Gobierno de España todas las acciones necesarias para dar apoyo a esta iniciativa 
y difundirla.
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3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a colaborar acti-
vamente con el Gobierno de España a fin de que el Instituto Internacional de la Uni-
versidad de las Naciones Unidas para la Alianza de Civilizaciones (UNU-IIAOC) 
se consolide como un referente en investigación, servicios de asesoría estratégica, 
educación, desarrollo de capacidades y difusión del conocimiento en la resolución 
de problemas sobre globalización, cultura y movilidad.

4. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a cumplir con los 
compromisos financieros adquiridos en relación con dicho instituto internacional y 
a dar cuentas anualmente ante el Parlament sobre el mismo.

Palacio del Parlamento, 19 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la integració laboral de les persones 
amb discapacitat
250-00639/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 39257 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la 
integración laboral de personas con discapacidad, para que sea sustanciada ante la 
Comissió de Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
A pesar de que para facilitar la integración laboral, la Ley 13/1982 (LISMI) es-

tablece una serie de mecanismos, como son la necesidad de que las empresas con 
más de 50 trabajadores cuenten con un 2% de los puestos de trabajo ocupados por 
personas con discapacidad, la integración de este segmento de la población está le-
jos de ser una realidad.

Durante el año 2015, en España la Inspección de Trabajo realizó en 2015 un to-
tal de 3.245 comprobaciones en materia de integración de trabajadores con disca-
pacidad, habiendo detectado 177 infracciones ascendiendo el importe total de las 
sanciones propuestas a 296.488 euros. Además, y como consecuencia de los 797 
requerimientos efectuados por los Inspectores y Subinspectores, las empresas con-
trataron a 2.092 trabajadores con discapacidad y destinaron a medidas alternativas 
8.680.608,00 euros.

Según la estadística del Directorio central de empresas del Instituto Nacional de 
Estadística, en 2015 en Catalunya 10.728 empresas y establecimientos estarían obli-
gados a cumplir con la cuota de reserva del 2%.

Por lo que se refiere a las competencias atribuidas a las distintas Comunidades 
Autónomas, se encuentra la Inspección de Trabajo. Perseguir las infracciones re-
lacionadas con la integración laboral delas personas con discapacidad es un deber 
porque afecta directamente sobre la ocupación de las personas trabajadoras con dis-
capacidad.

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: 
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1. Reforzar las actuaciones de la Inspección de Trabajo incluyendo en la Check 
list del inspector de trabajo la casilla correspondiente al cumplimiento de la cuota 
de reserva.

2. Revisar las sanciones en el caso de incumplimiento por parte de las empresas 
de la cuota, acompañando a la empresa sancionada en el proceso de cumplimiento 
de la ley.

3. Promover el tránsito de las personas trabajadoras con discapacidad desde los 
Centros Especiales del empleo hacia el mercado de trabajo ordinario.

Palacio del Parlamento, 21 de octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre els centres d’atenció primària de Gavà
250-00640/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 39258 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els CAP 
de Gavà, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
Els dos CAP de la població de Gavà (Baix Llobregat), CAP Gavà 1 i Gavà 2, 

donen servei a una població de més de 46.000 habitants, la qual es pot duplicar en 
temporades d’estiu o en la festa major. A més, hi havia un dispensari al barri de Ga-
và-Mar i el CAP Gavà 1 disposava de servei de urgències nocturnes durant tot l’any.

El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va decidir l’any 2011 
tancar el servei d’urgències nocturnes del CAP Gavà 1 i el dispensari de Gavà-Mar, 
sense cap justificació prèvia, provocant que els habitants i visitants de la vila, en cas 
de patir una urgència, hagin de traslladar-se fins a l’Hospital de Viladecans, CUAP 
de Castelldefels o a l’Hospital de Bellvitge per poder ser atesos.

Conseqüentment, i donat que no estan obligades per llei al no haver-hi cap cen-
tre sanitari obert de guàrdia nocturna, les farmàcies del municipi van decidir tancar 
en horari nocturn.

A més, donat que no hi ha un servei de transport públic en aquest horari, en cas 
d’urgència nocturna els usuaris han de traslladar-se en vehicles privats fins als es-
mentats centres sanitaris, i també succeeix el mateix per traslladar-se a una farmà-
cia amb servei de 24h, que està lluny del municipi de Gavà.

Al mes de setembre el Ple del Ajuntament de Gavà va aprovar per unanimitat 
una Declaració Política presentada pel Grup Municipal de C’s Gavà, que demanava 
reobrir el servei de 24 h del CAP Gavà 1 i el dispensari de Gavà-Mar.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reobrir el servei d’atenció continuada del CAP Gavà 1 restablint el servei amb 

les mateixes condicions que oferia amb anterioritat a les retallades, és a dir, 24 ho-
res i 365 dies a l’any, d’acord amb el que reivindiquen les associacions de veïns i les 
entitats socials del municipi.



BOPC 245
27 d’octubre de 2016

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges 40

2. Reobrir el servei de dispensari del barri de Gavà-Mar, restablint el servei amb 
les mateixes condicions que oferia amb anterioritat a les retallades.

3. Establir un espai de diàleg i cooperació entre l’Ajuntament de Gavà, el govern 
territorial de Salut, el Consorci Sanitari del Garraf i els representants dels treballa-
dors i usuaris, les associacions de veïns i entitats de la vila per tal de vetllar per la 
qualitat dels serveis de salut a tot el municipi de Gavà.

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP C’s 

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

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 25.10.2016.

Informe del Síndic de Greuges sobre els drets de les persones en els 
serveis ferroviaris a Catalunya
360-00013/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 38932).
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe sobre els drets de les persones en els serveis ferro-

viaris a Catalunya, que planteja la importància de trobar solucions que es puguin 
començar a aplicar de manera factible i immediata. Per aquest motiu, es proposen 
més de 70 mesures possibles per garantir els drets dels passatgers i normalitzar un 
servei amb moltes mancances.

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

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

Cordialment,

Barcelona, 19 d’octubre de 2016
Rafael Ribó, síndic

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

http://www.parlament.cat/document/publicacions/179240.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/179240.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament 
246-00004/11 

RESOLUCIÓ 

Resolució
D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament del Parlament, i atès que 

he d’absentar-me de Catalunya els dies 27 i 28 d’octubre de 2016,

Resolc: 
Delegar les funcions que em corresponen com a presidenta del Parlament en el 

vicepresident primer, l’I. Sr. Lluís M. Corominas, del 27 al 28 d’octubre de 2016, 
ambdós inclosos, o, eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-00004/11).

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
Carme Forcadell i Lluís, presidenta del Parlament

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.02. Ple del Parlament

Composició del Ple del Parlament
396-00001/11

ACCÉS AL PLE EXERCICI DE LA CONDICIÓ DE PARLAMENTARI

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 25 d’octubre de 2016, atès que el 

diputat Carles Riera Albert ha complert els requisits que estableix l’article 23.1 del 
Reglament (credencial: reg. 39360; acatament de la Constitució i de l’Estatut d’au-
tonomia de Catalunya: reg. 39528; declaració d’activitats i béns: reg. 39529 i 39531), 
ha constatat i manifestat que ha accedit al ple exercici de la condició de parlamen-
tari.

Palau del Parlament, 25 d’octubre de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Fascicle segon
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4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Ensenyament
410-00005/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 39337 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Ensenyament
Alta: Lorena Roldán Suárez
Baixa: Jorge Soler González

Palau del Parlament, 21 d’octubre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent
399-00004/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 39532 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Carles Riera Albert, d’acord amb el que disposa l’article 27.1 del Reglament del 

Parlament de Catalunya, manifesta la voluntat d’incorporar-se al Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Palau del Parlament, 18 d’octubre de 2016
El diputat, Carles Riera Albert; vist i plau, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del 

GP CUP-CC
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 95/XI, relativa a l’Informe de 
fiscalització 4/2015, sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya
290-00083/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39074 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

talunya i per tal de donar compliment a la Resolució 95/XI relativa a l’Informe de 
fiscalització 4/2015 sobre el Servei d’Ocupació de Catalunya (290-00083/11), us tra-
meto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva 
la resolució.

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

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

Control del compliment de la Resolució 122/XI, sobre l’estació 
d’autobusos de Palamós
290-00108/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 38718 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 122/XI, sobre l’es-
tació d’autobusos de Palamós (tram. 290-00108/11), us informo del següent:

Per tal de millorar el servei de transport públic de passatgers a la ciutat de Pa-
lamós, el Departament de Territori i Sostenibiltat ha encarregat a l’empresa pública 
Infraestructures.cat la redacció d’un estudi d’alternatives per a l’anàlisi de la ido-
neïtat de diferents localitzacions pel redimensionament d’una futura estació d’au-
tobusos que permeti el trasllat de la terminal existent. L’objectiu és trobar un em-
plaçament que millori les funcionalitats de l’estació en servei que, alhora, permeti 
la sortida i arribada d’autobusos a la població disminuint l’impacte del seu flux en 
el trànsit interior de la població. Aquest estudi està en fase de licitació per part de 
l’empresa pública Infraestructures.cat i quedarà redactat durant el primer semestre 
de 2017, en coordinació amb l’Ajuntament de Palamós.

Barcelona, 17 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 123/XI, sobre la inclusió del 
sector de la Cala Morisca al Pla d’espais d’interès natural del massís 
de les Cadiretes, a Tossa de Mar
290-00109/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 38719 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 123/XI, sobre la 
inclusió del sector de la Cala Morisca al Pla d’espais d’interès natural del massís de 
les Cadiretes, a Tossa de Mar (tram. 290-00109/11), us informo del següent:

Motius pels quals no s’ha dut a terme:
L’expedient de Modificació puntual del Pla d’ordenació urbana municipal de Tos-

sa de Mar, objecte de l’acord esmentat, s’ha tramitat per l’Ajuntament en compli-
ment de les clàusules del conveni urbanístic signat en data 18 de maig de 2015 en-
tre l’Ajuntament de Tossa de Mar i la representació de la societat propietària dels 
terrenys.

Barcelona, 17 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 120/XI, sobre la certificació 
de l’eficiència energètica dels edificis
290-00110/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 38923 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 120/XI, sobre la 
certificació de l’eficiència energètica dels edificis (tram. 290-00110/11), us informo 
del següent:

En relació amb el punt a.1r., cal dir que el Govern ha treballat en la realització 
d’una campanya informativa sobre la certificació energètica d’edificis en aquests 
mateixos termes. Els canals de ràdio i televisió de la Corporació Catalana de Mit-
jans Audiovisuals (CCMA) han emès unes càpsules informatives del 012 sobre el 
certificat energètic fruit de l’acord vigent amb el Departament de Presidència per a 
la difusió de serveis públics al ciutadà. Aquesta campanya contempla la producció 
i emissió d’una càpsula pels mitjans de la CCMA: televisió (TV3, C33, Esports 3 i 
3/24) i ràdio (Cat Ràdio, Cat Música, Icat i Cat Info).

Enguany s’han emès dues onades de campanya de set dies de durada: del 29 fe-
brer al 6 de març, i d’11 al 17 d’abril.

Així mateix, i a fi d’aconseguir un major impacte al públic objectiu d’aquesta 
campanya, el Govern ha volgut amplificar aquest missatge. El Departament d’Em-
presa i Coneixement, mitjançant l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha actualitzat 
el contingut de les càpsules informatives i s’han emès del 26 de setembre al 9 d’oc-
tubre, coincidint amb la realització de la Setmana de la Rehabilitació, que està orga-
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nitzada pel Col·legi d’Arquitectes Tècnics de Barcelona amb el suport, entre d’altres, 
de l’ICAEN i de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Els mitjans que han emès aquestes càpsules són: TV3, Sport 3, C33, 3/24, Super 
3, Catalunya Ràdio, Catalunya Música, iCATfm, Catalunya Informació, 8TV, RAC1 
i RAC105.

La Setmana de la Rehabilitació ha realitzat jornades tècniques (una d’elles, or-
ganitzada per l’ICAEN sobre la certificació energètica d’edificis) en el decurs dels 
dies laborables i ha acabat amb la Fira de la Rehabilitació el cap de setmana del 8 i 
9 d’octubre de 2016 a l’esplanada de l’Arc del Triomf a Barcelona.

L’ICAEN i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya han participat a la fira amb un 
estand i amb la presència a l’Oficina d’Informació al Ciutadà, on s’ha fet una inci-
dència especial sobre la difusió d’informació sobre la certificació energètica d’edi-
ficis. Amb aquest objectiu s’ha repartit un tríptic informatiu sobre la certificació 
energètica.

Cal esmentar també l’estand organitzat per l’ICAEN amb el nom de e-casa. Es 
tracta d’una representació teatral curta de cinc minuts (repetida un bon nombre de 
vegades al llarg de la Fira) realitzada en un escenari que reprodueix una casa molt 
eficient energèticament que compta amb instal·lació fotovoltaica per autoconsum 
d’energia i que està connectada a la bateria d’un cotxe elèctric, permetent la transfe-
rència d’energia del cotxe a la casa en cas de necessitat. Aquest exemple vol visua-
litzar el nou model de la transició energètica amb generació distribuïda, descentralit-
zat i on el ciutadà no només és un consumidor, sinó també un generador d’energia.

La Fira ha comptat també amb activitats lúdiques per joves i per nens, sempre 
amb el missatge de l’ús eficient de l’energia.

D’altra banda, l’ICAEN ha elaborat un redaccional sobre la certificació energè-
tica d’edificis que s’ha difós durant la celebració de la Setmana de l’Energia 2016, 
del 13 al 17 de juny, que també es va publicar a El Punt Avui el 13 de juny de 2016 i 
que, en el decurs de la Setmana de la Rehabilitació, s’ha publicat als diaris ARA, El 
Periódico i El Punt Avui.

Pel que fa al punt a.2n, cal posar de manifest que els professionals de la 
CCMA decideixen els continguts que apareixen als diversos canals segons criteris 
periodístics, i tenint molt present la missió de servei públic. Alguns dels programes 
recents que han tractat qüestions d’eficiència energètica han estat els següents:

− Setembre 2016. Meteomauri. Adéu als focus halògens
− Juliol 2016. Meteomauri. Som Energia: lluitant per un canvi de model energètic
− Juny 2016. Què qui com. La cuina, del foc al microones. Què és més eficient 

energèticament: la cuina econòmica, el gas, la vitroceràmica, la inducció o el micro-
ones?

− Juny 2016. Meteomauri. Radiografia de l’energia fotovoltaica a Catalunya
− Juny 2016. TN. Les llars de Catalunya són les més eficients energèticament de 

l’Estat.
− Juny 2016. Meteomauri. Com podem aïllar tèrmicament i acústicament el nos-

tre habitacle?
D’altra banda, s’està col·laborant amb el Servei Meteorològic de Catalunya (Me-

teocat) en la realització, dins la sèrie Temps al Temps, d’un episodi on s’inclourà un 
espai per difondre informació sobre els beneficis de la certificació energètica. Actu-
alment està pendent de programació per part de Meteocat.

Quant al punt a.3r, el Departament d’Empresa i Coneixement ha proposat in-
cloure a l’enquesta Òmnibus del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) dues preguntes 
per tal de mesurar aquests indicadors, una per la part de sensibilització i l’altra per la 
part de coneixement, atès que algú pot conèixer la certificació, però pot no donar-li 
la importància que té.

Pel que fa al punt b, el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant 
l’Agència Catalana del Consum (ACC), du a terme inspeccions per comprovar el 
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compliment del que disposa el Reial decret 235/2013, del 5 d’abril, sobre la certifi-
cació energètica dels edificis. Així, des de l’estiu de 2014 fins al 5 de setembre de 
2016, l’ACC ha dut a terme 171 actuacions d’inspecció,

de les quals 70 han implicat l’obertura d’expedients sancionadors i 1 un trasllat a 
un altre organisme. A més a més, l’ACC té previst intensificar les inspeccions amb 
relació a les certificacions energètiques, durant la tardor de 2016.

Quant al punt c, l’ICAEN col·labora directament amb els col·legis i associacions 
dels professionals habilitats per a la realització de certificacions d’eficiència ener-
gètica d’edificis. En el marc d’aquesta col·laboració es valoren, per una banda, les 
mesures i les accions a desenvolupar per facilitar el tràmit de les certificacions i, per 
l’altra, les mesures i accions per millorar la qualitat dels certificats.

Així mateix, l’ICAEN està preparant l’Observatori de la qualitat energètica del 
parc d’edificis de Catalunya prenent com a base les dades de 600.000 certificacions 
energètiques emeses els darrers tres anys i que suposen prop de la tercera part de 
les certificacions emeses a tot l’Estat Espanyol. Les conclusions de l’Observatori es 
presentaran en un acte públic al llarg del darrer trimestre del 2016.

Paral·lelament, la Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial des-
envolupa cada any el seu pla d’inspecció dels certificats, tant pel que fa a la docu-
mentació aportada per a la tramitació, com la comprovació real in situ de la cohe-
rència d’aquestes dades amb la realitat de l’immoble. La inspecció es realitza en una 
proporció d’1 expedient inspeccionat per cada 100 expedients tramitats.

Finalment, l’ACC també realitza tasques d’inspecció referents a la publicitat, 
per part de les agències immobiliàries, de les ofertes de venda i lloguer d’edificis. 
Aquestes ofertes han d’incloure informació sobre la categoria de la certificació ener-
gètica de l’edifici o l’habitatge.

Barcelona, 18 d’octubre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 124/XI, sobre la Cooperativa 
Agrícola de Cambrils
290-00111/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 38897 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 124/XI, sobre la 
Cooperativa Agrícola de Cambrils (tram. 290-00111/11), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha donat ple compliment d’aquesta Re-
solució essent les actuacions fetes fins a la data les següents:

– El Secretari d’Economia del Departament de la Vicepresidència i d’Econo-
mia i Hisenda, Sr. Pere Aragonès i Garcia, va informar abastament a la Comissió 
d’Economia i Hisenda del Parlament de Catalunya en la sessió 9a que va tenir lloc 
el proppassat 14 de setembre, sobre els motius pels quals la cooperativa Agrícola de 
Cambrils, SCCL es va declarar en preconcurs de creditors, i sobre les actuacions 
o mediacions impulsades pel Govern prèviament i posteriorment a la declaració de 
preconcurs de creditors.

Quant a les actuacions posteriors a la declaració de preconcurs, cal destacar el 
paper del Govern d’acompanyament a la cooperativa en el procés per a l’homologa-
ció judicial d’un acord de refinançament dels seus passius financers, que ha comp-
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tat amb la conformitat de més del 75% dels titulars d’aquests passius (en concret, el 
79,99%). Durant el passat mes d’agost ja es va procedir al pagament als seus titulars 
del 40% d’aquests passius, d’acord amb els termes pactats, i es van anticipar dues 
anualitats, les de 2025 i 2026, que representen un 6,4% addicional al 40% anterior. 
Materialitzats aquests retorns, resta la devolució de 16,9 M€ que es farà en els pro-
pers 16 anys d’acord amb el calendari aprovat homologat judicialment. La satisfac-
ció d’aquests pagaments ha estat possible gràcies al desemborsament dels 10 M€ del 
préstec atorgat per l’Associació de Seccions de crèdit ASC, SCCL amb l’aval del 
75% de la Generalitat de Catalunya, dels préstecs de capitalització de l’ICF, dels 3 
M€ del préstec participatiu d’Avançsa, empresa pública de la Generalitat de Catalu-
nya, i 2 M€ procedents del traspàs de part de la cartera creditícia de l’extinta secció 
de crèdit a diverses entitats financeres.

Ateses les recomanacions quant a la creació d’una comissió de seguiment per 
supervisar el compliment del pla de viabilitat de la cooperativa fetes per l’expert in-
dependent nomenat pel Registre Mercantil de Tarragona, el qual el va informar com 
a «raonable i realitzable» per poder atendre els compromisos reflectits en l’acord de 
refinançament, el Govern va vetllar per a la constitució d’aquesta comissió la qual 
cosa va tenir lloc el 2 d’agost de 2016. Aquesta es reunirà trimestralment i està in-
tegrada per 5 membres:

– 2 impositors de la plataforma d’afectats,
– 2 impositors no associats a la plataforma d’afectats, un dels quals, a més, ha de 

ser un soci productor i
– un representant de l’ASC, SCCL.
− El Govern ha col·laborat mitjançant la Delegació del Govern de Tarragona i els 

Departaments de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació, de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Empresa i Co-
neixement, en el marc de les seves competències, amb la cooperativa Agrícola de 
Cambrils, SCCL en els diferents processos endegats des del 2010 per externalitzar 
l’activitat de la seva secció de crèdit a diferents entitats financeres. Aquesta col·labo-
ració ha continuat des que la cooperativa va presentar la declaració de preconcurs 
coordinada pel Delegat del Govern de Tarragona i s’ha ampliat amb contactes direc-
tament amb els socis afectats.

A fi d’aconseguir la millor solució en cada moment, s’han mantingut contactes 
amb les autoritats locals i en concret amb l’Ajuntament de Cambrils i amb la Dipu-
tació de Tarragona per aconseguir els diferents objectius perseguits. A aquestes cor-
poracions se’ls ha facilitat l’estat de la situació que han pogut traslladar als titulars 
dels esmentats passius.

– Quant a la línia d’avals creada per la Generalitat de Catalunya al 2014 de fins 
a 15 M€ per facilitar a les cooperatives en reestructuració l’obtenció de finançament 
que contribuís a l’externalització de les seves seccions de crèdit, s’ha d’indicar que 
aquesta es va ampliar al 2015 fins a 25 M€ i s’ha prorrogat pel 2016 mitjançant el 
Decret Llei 4/2015, de 29 de desembre, de necessitats financeres del sector públic i 
altres mesures urgents en pròrroga pressupostària.

La voluntat del Govern és incloure aquesta línia d’avals per l’esmentat import de 
25 M€ en el projecte de llei de pressupostos per al 2017, tal i com així ja ho va fer 
en el projecte de llei de pressupostos per al 2016 aprovat pel Govern i presentat al 
Parlament, en el seu article 38.5. Amb aquesta mesura, impulsada per la Generalitat 
de Catalunya, el sector cooperatiu ha endegat un procés de reestructuració que s’ha 
fet de manera ordenada.

– La Direcció General de Política Financera, Assegurances i Tresor del Departa-
ment de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda du a terme la supervisió pruden-
cial del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives agràries, d’acord 
amb la Llei 6/1998, de 13 de maig, i la seva normativa de desenvolupament. Això no 
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obstant, cal recordar que les cooperatives amb secció de crèdit són empreses priva-
des que prenen les seves pròpies decisions en assemblea.

El model de supervisió prudencial sobre les seccions de crèdit de les cooperati-
ves agràries exercit es basa en quatre elements:

• Una regulació amb normes d’accés i exercici de l’activitat.
• Una supervisió de les seccions de crèdit, amb recepció i anàlisi d’informació 

periòdica i inspeccions puntuals in situ.
• Mesures de caràcter corrector (requeriments, recomanacions i plans d’acció per 

a l’acompliment de la normativa).
• Un règim sancionador que pot afectar tant a les cooperatives com als seus òr-

gans de govern.
Finalment, destacar que el Govern va aprovar el Decret Llei 2/2016, de 17 de 

maig, pel qual es va crear el Fons de suport cooperatiu a les seccions de crèdit com 
un fons de contingències obligatori que ha de dotar el sector per facilitar el retorn 
als seus titulars dels passius de les seccions de crèdit quan els socis de la cooperativa 
acorden la baixa d’aquesta secció.

Barcelona, 18 d’octubre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 125/XI, sobre l’emissió de 
continguts d’iCat per freqüència modulada
290-00112/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39260 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 125/XI, sobre 
l’emissió de continguts d’iCat per freqüència modulada (tram. 290-00112/11), us 
informo, amb el document annex facilitat per la Secretaria de Comunicació del Go-
vern i Mitjans de Comunicació, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 21 d’octubre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
En relació amb la resolució adoptada pel Parlament de Catalunya, que insta el 

Govern a reclamar al Consell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Au-
diovisuals que situï entre les prioritats de la CCMA per al 2016, un cop es disposi 
del nou pressupost, el retorn d’iCat a la FM, cal dir que el context pressupostari i 
la naturalesa d’iCat FM (una emissora  vinculada al món digital que ja incorporava 
diversos canals que només es podien escoltar a través d’internet) van donar lloc, a 
finals de l’any 2012, a un canvi de model de l’emissora totalment orientat als nous 
consums radiofònics.

Aquest nou model de difusió ha suposat un estalvi important en la distribució del 
senyal. La despesa d’aquesta distribució s’ha reduït un 90%. Per tal de protegir la 
freqüència de l’ús il·legítim, s’ha seguit emetent un senyal acústic continu. L’estalvi 
ha contribuït al sosteniment de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, i 
el canvi de model ha estat ben orientat: cada cop es consumeixen més mitjans per 
internet a través de qualsevol dispositiu (PC, mòbil o tauleta).
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La situació pressupostària actual de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-
suals segueix sent crítica. La Corporació passa per dificultats, en part degudes a des-
peses sufragades, fins i tot, no consignades pressupostàriament. Durant l’any 2015 
la Corporació ha hagut de fer front al pagament de 20’2 milions d’euros vinculats 
a capítol 1 (despesa sobrevinguda). Els pressupostos del 2015 no comptaven amb la 
dotació necessària per fer front a aquest import, que es deriva de les obligacions que 
s’han generat com a conseqüència d’haver d’assumir, acatant la sentència del Tribu-
nal Suprem, el retorn de la Reducció per l’Acord de Viabilitat - RAV (2015 a TVC i 
2012 i 2015 a Catalunya Ràdio). 

Cal remarcar que també s’ha fet front al pagament de la part proporcional de la 
paga extraordinària del 2012, de la recuperació de la paga extraordinària de desem-
bre i de diverses sentències judicials sobre qüestions laborals que estaven pendents 
fins aquest 2015.

El Govern valora la importància que va representar iCat FM en la configuració i 
enfortiment de l’espai català de comunicació i la creació cultural d’avantguarda. És 
per aquest motiu que l’aposta per continguts musicals se segueix duent a terme a la 
versió digital d’aquesta emissora. 

Pel que fa al segon punt de la resolució, que insta el Govern a reclamar al Con-
sell de Govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals que es plantegi 
altres continguts, elaborats pel personal del grup d’emissores de Catalunya Ràdio 
que puguin completar, sense cost afegit, la programació esmentada, cal dir que la 
presència de continguts d’iCat.cat al grup d’emissores de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals s’ha incrementat amb l’emissió de continguts d’iCat per la FM 
via Catalunya Ràdio, tant els caps de setmana com els festius intersetmanals.

El dilluns 5 de setembre va començar una nova temporada d’iCat.cat amb nove-
tats i una aposta decidida per buscar nous públics tant per internet com a l’FM. Per 
això, s’obren finestres amb continguts amb el segell d’iCat durant tota la programa-
ció de Catalunya Ràdio. D’una banda, hi ha espais del canal en línia que s’emeten 
per la ràdio nacional de Catalunya i, de l’altra, periodistes i col·laboradors d’iCat que 
tenen presència en diversos programes de l’emissora generalista, com El matí de Ca-
talunya Ràdio, Estat de Gràcia i El suplement.

Entre les novetats de la temporada a iCat.cat, destaca el nou programa musical 
de ball Pista de fusta, que comanda Miqui Puig els dijous a la nit, i l’actualitat mu-
sical de l’Independents, amb Josep Martín, passa a ser un espai diari, que s’emet de 
19.00 a 20.00.

Una altra de les apostes és el despertador Els experts, amb Albert Miralles i Ro-
ger Seró, que a partir de l’octubre amplia la durada a dues hores, de 08.00 a 10.00, 
amb més continguts a l’emissió habitual de dilluns a divendres. 

Al vespre, es manté l’emissió dels programes El celobert, de Lluís Gavaldà, a 
les 20.00, i el clàssic  Delicatessen, d’Albert Puig, que torna a l’horari original, a 
les 21.00. Pel que fa al cicle de concerts Delicatessen, continuarà oferint als oients 
l’oportunitat de descobrir artistes internacionals i locals en actuacions a l’Antiga Fà-
brica Estrella Damm. A més, durant tota la temporada, iCat seguirà de prop els grans 
festivals del país, com el Sónar, el Primavera Sound, el Cruïlla, el Vida, el Mercat 
de Música Viva de Vic i la Fira Mediterrània, i en transmetrà els principals concerts. 

Els continguts d’iCat tenen més presència que mai a Catalunya Ràdio amb la in-
corporació de periodistes i col·laboradors del canal dins la programació habitual de 
l’emissora. A El matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas, cada dimarts hi 
intervé Cristina Bordas per parlar de sèries de televisió, i els divendres, Blai Marsé 
i Miqui Puig fan l’espai «Deixa que soni», amb un seguit de propostes musicals i 
entrevistes.

Mariola Dinarès compta dos cops per setmana amb la col·laboració de Josep 
Martín al Popap, que parla de música tant en aquest programa com al Catalunya 
vespre, amb Kílian Sebrià i Sílvia Cóppulo. Per la seva banda, Montse Virgili pas-
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sa de presentar el programa d’estiu de cultura i tendències Interferències a incorpo-
rar-se al magazín de les tardes Estat de Gràcia, amb Roger de Gràcia, per aprofun-
dir en continguts culturals i explicar-los en directe des de tot el territori. 

Finalment, El suplement, amb Ricard Ustrell, conversa amb Lluís Gavaldà a la 
secció «Fem un Gavaldà», un espai musical del líder d’Els Pets, que de dilluns a di-
vendres fa el programa El celobert a iCat.

Els caps de setmana, Catalunya Ràdio obre una finestra per poder sentir la pro-
gramació d’iCat.cat a l’FM, els dissabtes i diumenges a la matinada, de 03.00 a 
05.00. Aquesta iniciativa té l’objectiu de fer més visible la programació cultural i 
musical de l’emissora en línia, a més d’acostar les produccions dels canals temàtics 
a l’audiència de la ràdio generalista. Una finestra que s’anirà obrint i s’ampliarà amb 
més continguts en la programació dels festius intersetmanals. En concret, els pro-
grames que s’hi poden sentir són: els dissabtes, Pista de fusta amb Miqui Puig i El 
celobert amb Lluís Gavaldà, i els diumenges, Delicatessen amb Albert Puig i Inde-
pendents amb Josep Martín.

iCat emetrà els següents programes diaris:
Els experts, amb Albert Miralles i Roger Seró
De dilluns a divendres, de 08.00 a 10.00
El programa despertador d’iCat, que durant el setembre s’ha emès de 08.00 a 

09.00, a partir d’octubre s’amplia a dues hores amb noves veus, nous continguts mu-
sicals i culturals, i més ritme que mai per engegar el dia amb bon humor.

Independents, amb Josep Martín
De dilluns a divendres, de 19.00 a 20.00
Tota l’actualitat musical del moment sense límits d’estils i gèneres, amb novetats, 

concerts i tendències, presentada per un dels millors especialistes musicals del país. 
El celobert, amb Lluís Gavaldà
De dilluns a divendres, de 20.00 a 21.00
El cantant d’Els Pets comparteix cada dia amb els oients la seva passió per la 

música a través de les petites històries que expliquen les cançons. 
Delicatessen, amb Albert Puig
De dilluns a divendres, de 21.00 a 22.00
El programa d’autor d’iCat que tria a mà les cançons més selectes de la collita de 

cada temporada. El moment per desconnectar del soroll diari i descobrir nou talents.

Programes setmanals
Sona 9, amb Lluís Gendrau
Dilluns, de 22.00 a 23.00
La plataforma de grups emergents que mostra les noves propostes musicals de 

casa nostra.
5 songs, amb Blai Marsé
Dimarts, de 22.00 a 23.00
El programa on els músics expliquen la seva vida a través de les cançons que més 

els han marcat.
Songhunter, amb Raül Hinojosa
Dimarts, de 22.30 a 23.00
El caçador de cançons d’iCat presenta les millors captures musicals de l’escena 

més emergent.
Bonus cracks, amb Guillamino i The New Raemon
Dimecres, de 22.00 a 23.00
El xou musical que protagonitzen dos pesos pesants de l’escena catalana: Pau 

Guillamet i Ramon Rodríguez. 
Pista de fusta, amb Miqui Puig
Dijous, de 22.00 a 23.00
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El músic català que més en sap de música de ball es posa al davant dels plats per 
fer ballar en una pista imaginària de fusta, com les d’abans.

iCatTapes
Divendres, de 22.00 a 23.00
Seleccions musicals fetes a mà a l’estil de les cassets que gravàvem abans. Per 

relaxar-se, per descobrir, per ballar, per imaginar, per reivindicar...
Miquel Gamisans Martín, secretari

Control del compliment de la Resolució 126/XI, sobre el compliment 
de l’acord d’ampliació de l’Hospital de Viladecans
290-00113/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 39024 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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 compli-

ment de la Resolució 126/XI, sobre el compliment de l’acord d’ampliació de l’Hos-
pital de Viladecans, amb número de tramitació 290-00113/11, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 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. 39024).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.11.2016 al 05.12.2016) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
07.12.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Control del compliment de la Resolució 127/XI, sobre la unitat 
d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII, de Tarragona
290-00114/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 39025 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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 com-

pliment de la Resolució 127/XI, sobre la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital 
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Joan XXIII, de Tarragona, amb número de tramitació 290-00114/11, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 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. 39025).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.11.2016 al 05.12.2016) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
07.12.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Control del compliment de la Resolució 128/XI, sobre el servei de 
salut pediàtrica de l’Hospitalet de Llobregat
290-00115/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 39026 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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 compli-

ment de la Resolució 128/XI, sobre el servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet de 
Llobregat, amb número de tramitació 290-00115/11, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 20 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. 39026).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.11.2016 al 05.12.2016) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
07.12.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.
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Control del compliment de la Resolució 129/XI, sobre l’Hospital de la 
Seu d’Urgell
290-00116/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 39027 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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 compli-

ment de la Resolució 129/XI, sobre l’Hospital de la Seu d’Urgell, amb número de 
tramitació 290-00116/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comis-
sió de Salut.

Barcelona, 20 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. 39027).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.11.2016 al 05.12.2016) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
07.12.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Control del compliment de la Resolució 130/XI, sobre l’intercanvi 
d’informació amb els ajuntaments amb relació a l’obertura 
d’establiments de prestació de serveis sanitaris
290-00117/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 39028 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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 compli-

ment de la Resolució 130/XI, sobre l’intercanvi d’informació amb els ajuntaments 
amb relació a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris, amb núme-
ro de tramitació 290-00117/11, el control de compliment de la qual correspon a la 
Comissió de Salut.

Barcelona, 20 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. 39028).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.11.2016 al 05.12.2016) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
07.12.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Control del compliment de la Resolució 131/XI, sobre la col·laboració 
entre les universitats i les empreses i la formació professional dual
290-00118/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39198 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 131/XI, sobre la col-
laboració entre les universitats i les empreses i la formació professional dual (tram. 
290-00118/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt a, l’impuls de la col·laboració entre universitats i empreses per 
tal d’afavorir la transferència tecnològica es continua treballant amb tot tipus d’ins-
truments, eines i actuacions que afavoreixen de forma efectiva aquest intercanvi.

Des del punt de vista de la demanda, cal destacar els instruments impulsats en el 
marc de l’Estratègia RIS3CAT. Aquests instruments permeten aterrar els objectius 
de l’Estratègia RIS3CAT amb les necessitats reals d’empreses i agents i estan re-
sultant efectius per connectar les empreses demandants i els proveïdors tecnològics 
sorgits de les universitats.

Els instruments en qüestió són: les comunitats RIS3CAT, els projectes d’espe-
cialització i competitivitat territorial (PECT), les activitats emergents, els nuclis de 
recerca industrial i desenvolupament experimental, la col·laboració publicoprivada 
en R+D i Innovació, la indústria del coneixement i els doctorats industrials, entre 
d’altres.

Concretament, entre els instruments desplegats pel Departament d’Empresa i 
Coneixement al 2015 destaquen:

Primera convocatòria de comunitats 2015:
– Instruments clau creats per potenciar la col·laboració entre els agents de la quà-

druple hèlix (sistema d’R+D+I, empreses, administracions públiques i usuaris de la 
innovació). Tenen l’objectiu de mobilitzar de manera coordinada a tots els agents 
rellevants de cada àmbit líder sectorial identificat en la RIS3CAT durant el període 
2014-2020.

– 5 comunitats aprovades
– 118 empreses beneficiaries úniques / 215 empreses beneficiaries (hi ha empre-

ses repetides en participació)
– 10 entitats de suport / administració pública
– 35 agents del sistema d’R+D+i
– 1 clúster
– Pressupost convocatòria 2015: 19,1 M€. El 34% del pressupost total atorgat 

(6,6 M€) ha anat destinat a les 82 pimes participants beneficiaries
– Inversió mobilitzada 43,8 M€
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Convocatòria de nuclis 2015:
– Ajuts per al desenvolupament de projectes d’R+D de manera individual i co-

operativa tant de caire nacional com internacional.
– 53 projectes aprovats en total (locals + internacionals)
– Import aprovat 4,9 M€
– Inversió mobilitzada 14,7 M€
També, en l’àmbit específic de la transferència de tecnologia i de coneixement 

de l’entorn acadèmic i científic cap a l’entorn empresarial el Govern impulsa dues 
accions destacades:

– El Pla de Doctorats Industrials (DI), creat a finals de 2012 amb la finalitat de 
contribuir a la competitivitat i la internacionalització del teixit empresarial i de re-
cerca català, de reforçar els instruments per captar el talent que genera el país i de 
situar els futurs doctors en condicions de desenvolupar projectes d’R+D+I en una 
empresa.

El 2016 s’està desenvolupant la quarta edició del Pla DI. Fins aquest moment, 
s’han posat en marxa més de 280 projectes d’R+D+I, amb la col·laboració de les uni-
versitats catalanes, tant públiques com privades, conjuntament amb més de 200 em-
preses diferents, des de start-ups fins a grans companyies i en tots els àmbits (cièn-
cies, enginyeries, ciències de la salut i humanitats, entre d’altres). El Pla ha permès 
mobilitzar 39 M€, dues terceres parts dels quals compromesos per les empreses.

– El Programa Indústria del Coneixement, que té com a finalitat el desenvolupa-
ment de noves empreses de base científica donant suport en els moments que s’ha 
identificat com a crítics per a l’èxit d’aquest tipus d’empreses.

El Programa consta de tres tipus d’ajuts: Llavor, Producte i Mercat. La fase Lla-
vor està destinada a la protecció del coneixement generat i a les primeres proves 
(preprototips), mentre que la de Producte afavoreix la prototipació de la tecnologia 
o producte. Finalment, la fase Mercat té com a objectiu afavorir el desenvolupament 
de noves empreses de base científica mitjançant préstecs participatius.

El Programa preveu la mobilització d’uns 30 M€ en 5 anys, període durant el 
qual es podran atorgar ajuts financers i no financers a prop de 300 projectes empre-
sarials basats en la recerca, amb l’objectiu d’acompanyar els projectes des de la fase 
inicial de prototipatge fins a la seva introducció en el mercat.

Les primeres convocatòries van tenir lloc el gener de 2015, amb un èxit de parti-
cipació, ja que van concórrer un total de 176 projectes. Els seleccionats (24 de Lla-
vor i 9 de Producte) van rebre ajuts per un import de 25.000 € per a cada projecte, 
en el cas de Llavor, i de fins a 150.000 € en la fase Producte. Pel que fa a la fase de 
Mercat, s’han concedit 3 ajuts per un import global de 400.000 €.

El dia 12 de setembre de 2016 s’ha presentat l’edició 2016 del Programa, que en-
guany s’ha marcat com a objectiu incrementar el nombre de projectes a impulsar, 
fet que suposa un increment de la dotació pressupostària. Així la modalitat «Llavor» 
ha passat de 0,57 M€ el 2014 a 1,2 M€ el 2016 i la modalitat «Producte» ho ha fet 
de 0,4 M€ fins a 1,6 M€.

Quant al punt b, cal posar de manifest que el curs 2016-2017 ha començat amb 
un increment de més del 50% dels alumnes que cursen cicles formatius d’FP dual 
respecte del curs anterior, i que els centres educatius d’FP que ofereixen en aquest 
curs projectes d’FP dual augmenta en més d’un 25%.

Finalment, el nombre d’empreses que acolliran alumnes del sistema educatiu en 
FP dual augmenta aquest curs, respecte a l’anterior, al voltant d’un 175%.

Barcelona, 19 d’octubre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 132/XI, sobre la política 
industrial
290-00119/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39199 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 132/XI, sobre la 
política industrial (tram. 290-00119/11), us informo del següent:

La indústria ha estat tradicionalment el motor de l’economia catalana. Actual-
ment representa el 20%, tant en termes de PIB com d’ocupació, arribant a més del 
50% si també es tenen en compte els serveis vinculats a la manufactura.

Aquesta ampliació del perímetre de la indústria respon a una reorganització de 
les activitats que s’ha produït els darrers anys, amb la creixent externalització de 
serveis, com l’enginyeria o la logística, per exemple, que abans estaven integrats 
dins la pròpia indústria manufacturera.

El 2014 va ser l’any en què la indústria catalana va començar a créixer després 
d’un any de crisi i l’any 2015 es va accelerar aquest creixement. Així, diversos indi-
cadors clau mostren la millor evolució dels darrers cinc anys.

− L’ocupació al sector industrial ha crescut un 4,3% el 2015, el doble que l’any 
anterior, assolint la taxa més alta de l’última dècada i situant-se molt per sobre de 
la zona euro (0,4%).

− Aquest increment de l’ocupació ha ajudat a que l’atur industrial es reduís l’any 
passat en un 15,2%, la millor dada des del 1999 i superior a la de l’Estat espanyol 
(13,3%).

− La inversió industrial ha augmentat un 12,2% l’any 2015, el creixement més 
accentuat des de l’any 2000.

− El VAB industrial s’ha incrementat un 2,7%, la millor taxa dels darrers cinc 
anys i millora un punt per sobre del de la zona euro (1,8%).

− L’Índex de Producció Industrial (IPI) ha crescut un 2,6% l’últim any, la millor 
taxa dels darrers cinc anys.

− Aquests resultats positius han anat de la mà d’un elevat nivell de confiança dels 
empresaris, mesurat a través de l’Indicador de Clima Industrial, el més elevat dels 
darrers 8 anys havent crescut 5 punts respecte a l’any anterior. Amb dades mensuals, 
l’evolució va ser creixent a mesura que anava avançant l’any.

− Les inversions estrangeres a la indústria també han crescut de forma notable, 
un 51,4% amb relació al 2014, i han suposat el 26,9% del total d’inversions foranes 
a Catalunya. Suposen, a més, un 22,9% de les inversions estrangeres industrials a 
l’Estat espanyol.

− Pel que fa les exportacions, el 2015 han crescut un 6,1%, la taxa de variació 
més alta des del 2012. Les vendes a l’exterior han sumat en total 63.860 M€.

− El sector que més ha crescut en exportacions (+10,5%) ha estat el grup de 
contingut tecnològic alt (maquinària d’oficina, ordinadors, electrònica, productes 
farmacèutics, etc.). Les exportacions catalanes d’aquest sector sumen un 28,5% del 
total de l’Estat espanyol.

− Encara més significatiu és el fet que les empreses catalanes han entès l’aposta 
per la internacionalització a llarg termini i com a part de l’estratègia empresarial. 
A dia d’avui, ens estem acostant a les 17.000 empreses exportadores regulars, asso-
lint la xifra més alta de la història.

− Catalunya és el motor industrial de l’Estat, concentrant gairebé una quarta part 
de les vendes de productes industrials manufacturers (23,1% del total estatal). Per 
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posar aquesta xifra en perspectiva, Catalunya va vendre productes de la indústria 
manufacturera per valor de 85.418 M€, un augment del 2,4% respecte al 2014.

Aquesta evolució positiva continua l’any 2016. Així ho mostren alguns indica-
dors clau:

− La indústria és la branca d’activitat que registra un major creixement del VAB 
interanual el segon trimestre amb un 3,6%, l’increment més alt des del tercer trimes-
tre de 2013 i superior al del conjunt del 2015 (2,7%).

− L’Índex de Producció Industrial (IPI) ha augmentat un 4,1% interanual en el 
període acumulat gener-agost de 2016, una taxa que està per sobre del 2,6% que va 
experimentar en el conjunt del 2015.

− El mes d’agost de 2016, la producció industrial a Catalunya (corregit d’efectes 
de calendari) ha pujat un 5,5% en taxa interanual; davant d’un increment del 4,2% 
a l’Estat Espanyol).

Part de la bona evolució d’aquests indicadors s’explica per l’execució de les po-
lítiques de suport a la competitivitat empresarial que du a terme el Departament 
d’Empresa i Coneixement a través de la Direcció General d’Indústria i ACCIÓ.

En aquest sentit, cal destacar algunes dades de balanç i impacte en la seva acti-
vitat al 2015:

− S’ha donat servei a més de 23.000 empreses.
− Per cada euro invertit en les Oficines Exteriors de Comerç i Inversions, s’han 

mobilitzat 46 euros en exportació i 27 euros en inversió estrangera.
− Per cada euro públic de pressupost dedicat a captació d’inversions, s’han atret 

149,8 euros d’inversió estrangera.
− 682,3 euros públics invertits per cada lloc de treball creat o mantingut a través 

dels projectes d’inversió estrangera materialitzats per ACCIÓ.
Tota aquesta tasca de suport a la competitivitat es desenvolupa perquè el Govern 

és conscient que les economies més industrialitzades són més internacionalitzades i 
innovadores, generen una ocupació més estable i de qualitat, i gaudeixen d’un major 
benestar i cohesió social. Per això, tant el Govern com els diferents agents econò-
mics i socials i altres agents coincideixen en la necessitat de reforçar el sector indus-
trial per continuar amb aquesta tendència de creixement.

Tot i que la indústria catalana està ben posicionada en els mercats globals, cal 
incidir en la millora contínua de la seva posició competitiva per poder afrontar amb 
garanties els reptes derivats de la nova revolució industrial vinculada a la incorpora-
ció de la digitalització i les noves tecnologies, tenint en compte, a més, que aquesta 
transformació té lloc en un entorn complex derivat de la creixent globalització, de 
l’acceleració del canvi i de l’augment de les incerteses.

En aquest sentit el Govern fa temps que està impulsant polítiques de reactivació 
i de suport a la indústria, com l’Estratègia Industrial dissenyada al 2014 i alineada 
amb l’estratègia d’especialització intel·ligent i l’Estratègia Europa 2020 (RIS3) de la 
Unió Europea.

Per continuar fomentant la competitivitat de la industria, el Govern està impul-
sant un Pacte Nacional per a la Indústria, que pretén reforçar el consens entre les 
forces polítiques, agents econòmics i socials i altres agents institucionals per assolir 
el desenvolupament necessari per a la indústria del nostre país. Un dels objectius del 
Pacte és l’establiment de mesures de política industrial consensuades i amb l’esque-
ma d’impuls públic i lideratge privat, que incorporin una visió a llarg termini i que 
serveixin per a la transformació del model industrial de Catalunya i la reactivació 
del sector productiu.

De fet, el passat mes de juliol la Generalitat, patronals i sindicats van formalitzar 
l’inici dels treballs del Pacte, i el 13 de setembre es va donar un pas més amb l’apro-
vació de l’Acord de Govern 124/2016, amb l’aprovació la creació i la composició de 
la Taula i els grups de treball del Pacte nacional per a la indústria.
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La metodologia consensuada inclou la creació d’una Taula que ha d’esdevenir 
un instrument de participació, on hi són els partits polítics amb representació parla-
mentària i altres agents com, per exemple, col·legis professionals.

El Pacte s’estructura en els següents àmbits:
− Competitivitat empresarial: Potenciar la capacitat del teixit empresarial català 

per mitjà del binomi format per la internacionalització i la innovació, ja que són con-
ceptes que es reforcen i s’impulsen mútuament; així com impulsar l’emprenedoria, 
especialment la de base tecnològica.

− Dimensió empresarial i finançament: Incrementar la dimensió de les pimes per 
tal que puguin competir eficaçment en el mercat global i actuïn com a tractores de 
l’economia; així com posar a disposició del sector productiu instruments eficients 
de capitalització i de finançament per facilitar el creixement i l’activitat empresarial.

− Indústria 4.0 i digitalització: Difondre entre les empreses la importància de la 
disrupció que pot provocar la Indústria 4.0 en el mercat; així com capacitar el capital 
humà per donar resposta a la demanda de nous perfils, prestar els serveis avançats 
i promoure les infraestructures necessàries per al desplegament de la Indústria 4.0.

− Formació: Millorar la capacitació de treballadors i treballadores per mitjà 
d’una formació professional, una formació contínua i de l’emprenedoria i una for-
mació universitària que donin resposta, de qualitat i flexible, a les necessitats de les 
empreses i de la societat, així com al canvi tecnològic i dels modes de producció.

− Infraestructures i energia: Fer que Catalunya disposi d’un millor equipament 
infraestructural, que permeti augmentar la productivitat industrial, vertebrar el ter-
ritori i afavorir l’atracció d’inversions; així com reduir els costos energètics de la in-
dústria catalana enfront dels competidors i millorar l’eficiència i l’estalvi energètics.

− Sostenibilitat i economia circular: Apostar per una economia verda i circular, 
que estalviï recursos, posi en valor els residus i impulsi així la innovació i la com-
petitivitat industrial.

Els grups estaran formats pels agents econòmics i socials i el Govern i possibles 
experts. El Govern hi participarà a través dels Departaments competents en funció 
de l’àmbit de treball del grup i el Departament d’Empresa i Coneixement que parti-
ciparà com a coordinador i n’exercirà la secretaria en tots ells.

El treball d’aquests grups, que es preveu que duri fins finals d’any, servirà de 
base per elaborar el document del Pacte Nacional, del qual serà informat el Parla-
ment, posteriorment a l’aprovació pel Govern.

Així doncs, el Pacte Nacional per a la Indústria, basat en la concertació, la prio-
rització de mesures amb un impacte cert i l’optimització de recursos estableix els 
fonaments per una política industrial estable que contribueixi a la transformació dels 
sector cap a una indústria intensiva en innovació, internacionalitzada, eficient en l’ús 
dels recursos i sostenible i que fomenti la reindustrialització i la inversió.

D’altra banda, el Pacte Nacional per a la Indústria incorporarà un conjunt d’ac-
tuacions en l’àmbit dels polígons industrials amb l’objectiu de disposar d’una oferta 
de sòl industrial i de fomentar els polígons industrials com a eina de competitivi-
tat. Tot i això, en aquests moments el Departament d’Empresa i Coneixement i el 
Departament de Territori i Sostenibilitat estan avaluant la informació actual que es 
disposa per tal d’estudiar la necessitat d’un nou sistema d’informació dels polígons 
industrials de Catalunya.

Finament, aprofitant la publicació del setè programa marc IDT 2007-2013 per 
part de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya va incorporar un projecte de 
desplegament de fibra òptica a 33 polígons industrials catalans dins del programa de 
competitivitat de Catalunya 2007-2013 amb l’objectiu de facilitar l’accés a serveis 
TIC avançats a les empreses allà localitzades.
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En l’actualitat, les tasques de desplegament es troben ja finalitzades i ens trobem 
en fase de tramitar l’aprovació de preus públics per l’ús per part de tercers de la xar-
xa de fibra òptica desplegada.

Barcelona, 19 d’octubre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 133/XI, sobre el tancament 
de les clíniques dentals de Funnydent a Mataró i Sabadell i 
les reformes legals necessàries amb relació a aquest tipus de 
franquícies
290-00120/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39200 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 133/XI, sobre el 
tancament de les clíniques dentals de Funnydent a Mataró i Sabadell i les reformes 
legals necessàries amb relació a aquest tipus de franquícies (tram. 290-00120/11), 
us informo del següent:

Pel que fa al punt a, des de l’inici del conflicte causat pel tancament de les clí-
niques Funnydent, les persones afectades han trobat informació detallada sobre els 
passos a seguir al web de l’Agència Catalana del Consum (ACC), especialment pel 
que fa a l’exercici dels seus drets econòmics.

Així mateix, els serveis públics de consum OMIC de Sabadell, OMIC de Mataró 
i Consell Comarcal del Maresme, sota la coordinació de l’ACC, han desenvolupat 
tasques d’informació i assessorament telefònic, telemàtic i presencial. En aquest 
sentit s’han atès un total de 492 consultes i s’han tramitat 235 reclamacions.

Consultes Reclamacions

OMIC Sabadell  250 166

OMIC Mataró 208 60

Consell Comarcal del Maresme  34 9

492 235

A més, des del tancament dels centres Funnydent i l’inici de la fase d’instrucció 
de diligències prèvies per part del jutjat nº 4 de Navalcarnero de Madrid, el Departa-
ment de Salut, previ obtenir l’autorització d’aquest jutjat, s’ha fet càrrec de la gestió 
i la custòdia de les històries clíniques.

En aquest sentit, tot aquell ciutadà que ha estat atès a les Clíniques Funnydent 
de Mataró i Sabadell i que ha volgut obtenir la seva història clínica s’ha dirigit al 
Departament de Salut, que li ha lliurat còpia de la mateixa. Els originals queden 
custodiats pel Departament, a disposició d’aquest jutjat o del que resulti competent.

Aquestes històries estan dipositades a l’arxiu central del Departament de Salut i 
les dades de contacte són les següents:

– Arxiu Central. Departament de Salut. Travessera de les Cots 131-159, Pavelló 
Ave Maria 08028 BCN. Tel. 935566477-478-495

– Correu electrònic: arxiu.salut@gencat.cat
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El fons extraordinari documental d’històries clíniques corresponent als centres 
sanitaris Funnydent que custodia l’Arxiu Central del Departament de Salut és de 
3923 històries clíniques d’ambdós centres, Mataró i Sabadell.

El Departament de Salut ha rebut i gestionat un total de 440 sol·licituds presen-
tades per les persones interessades, 281 corresponents al centre sanitari Funnydent 
de Sabadell, i 159 relatives al centre sanitari Funnydent de Mataró.

Per altra banda, el Departament de Salut està en permanent contacte amb el Col-
legi Oficial d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya (COEC) per coordinar totes 
aquelles accions que es puguin derivar d’aquest cas.

Quant al punt b, la cartera pública de salut del SNS comprèn les activitats assis-
tencials, diagnòstiques i terapèutiques, així com les de promoció de la salut, educa-
ció sanitària i preventives dirigides a l’atenció a la salut bucodental.

En aquest sentit, l’atenció bucodental en atenció primària té el següent contingut:
1. Informació, educació per a la salut i, si escau, ensinistrament en matèria d’hi-

giene i salut bucodental.
2. Tractament de processos aguts odontològics, entenent per tals els processos 

infecciosos i/o inflamatoris que afecten l’àrea bucodental, traumatismes osteoden-
taris, ferides i lesions a la mucosa oral, així com la patologia aguda de l’articulació 
temporomandibular. Inclou consell bucodental, tractament farmacològic de la pato-
logia bucal que ho requereixi, exodòncies, exodòncies quirúrgiques, cirurgia menor 
de la cavitat oral, revisió oral per a la detecció precoç de lesions premalignes i, si 
escau, biòpsia de lesions mucoses.

3. Exploració preventiva de la cavitat oral a dones embarassades: inclou instruc-
cions sanitàries en matèria de dieta i salut bucodental, acompanyades d’ensinistra-
ment en higiene bucodental, i aplicació de fluor tòpic d’acord a les necessitats indi-
viduals de cada dona embarassada.

Per totes aquelles necessitats dels ciutadans atesos pels centres Funnydent que 
estan incloses en aquesta cartera de serveis pública, s’han pogut dirigir al seu centre 
d’atenció primària de la xarxa pública de referència.

Pel que fa al punt c, es tracta d’un cas que segueix en via jurisdiccional penal, i 
per la qual cosa l’administració no pot realitzar cap actuació per depurar responsa-
bilitats administratives pels mateixos fets.

Per tant queda en suspens el compliment d’aquest punt a resultes de la sentència 
que s’adopti en el procés judicial penal en curs.

Pel que fa al punt d, segons la normativa actual, tot centre sanitari ha de ser au-
toritzat prèviament a iniciar el seu funcionament. El Departament de Salut, des de 
l’any 1994 té un conveni de col·laboració amb el Col·legi d’Odontòlegs i Estomatò-
legs de Catalunya COEC, en el que li delega la competència per a la tramitació de 
l’autorització de les clíniques dentals de Catalunya.

Les clíniques dentals que volen ser autoritzades presenten la sol·licitud i tot l’ex-
pedient al COEC. Aquest audita la clínica dental, previ a l’inici del seu funciona-
ment, visitant el centre mitjançant professionals odontòlegs. Posterior a aquesta visi-
ta emet la proposta de resolució (favorable o desfavorable). Un cop rebut la proposta 
de resolució del COEC, la Direcció General d’Ordenació Professional i Regulació 
Sanitària emet la resolució.

Des del Departament de Salut s’està realitzant una cerca activa de clíniques dentals 
no autoritzades i aplicant les mesures cautelars o correctores escaients en cada cas.

Fa un any s’inicia un programa d’inspeccions preventives a clíniques dentals, 
per part de la Subdirecció General d’Avaluació i Inspecció d’Asistencia Sanitària. 
Fins el mes de maig de 2016, s’han efectuat 250 inspeccions preventives a clíniques 
dentals a tota Catalunya, escollides per mostreig aleatori. La Subdirecció General 
d’Avaluació i Inspecció d’Assistència Sanitària i Farmacèutiques dedica a aquesta 
tasca des de fa un any un 25% de la seva plantilla. En anteriors legislatures aquest 
programa era inexistent.
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Quant al punt e, la normativa reguladora del registre de clíniques dentals i, per 
extensió, de la seva autorització és l’Ordre de 21 de juliol de 1994. Aquesta Ordre 
determina que un centre sanitari, en aquest cas, clínica dental, no pot funcionar 
sense obtenir prèviament l’autorització administrativa de funcionament del Depar-
tament de Salut. Aquest requisit queda també ratificat a l’Ordre de 24 de gener de 
1983, concretament al seu article 12.3. Això és extensiu a totes les clíniques dentals, 
com a centres sanitaris que són.

Atès que totes aquestes normatives, tot i estar vigents, no inclouen de forma ex-
pressa l’obligatorietat de complir determinats preceptes tècnics, qualitatius i de se-
guretat, el Departament de Salut ja té redactat i pendent de tramitació una norma 
que regula de forma exhaustiva els requisits per a obtenir l’autorització de tot tipus 
de centre o servei sanitari a Catalunya, que inclou l’obligatorietat per a tots els cen-
tres, no només les clíniques dentals, de tenir un responsable assistencial amb titu-
lació suficient, en presència física durant l’horari de funcionament del centre o ser-
vei, i que haurà de delegar nominalment mitjançant document escrit en una persona 
d’anàloga titulació, que el substituirà durant la seva absència.

El/la responsable assistencial tindrà encomanada la funció d’assegurar el com-
pliment dels requisits de qualitat i seguretat de pacients del centre o servei exigits 
en aquest decret. Per tant, serà responsable de la correcta coordinació de tota l’ac-
tivitat sanitària assistencial qualsevol que sigui la titularitat dels mitjans que s’uti-
litzin. També vetllarà per l’estricte compliment de tota la normativa que regula el 
desenvolupament de l’activitat als centres i serveis sanitaris i de les normes ètiques i 
deontològiques de la professió de tot el personal sanitari que hi treballi.

La publicitat de l’activitat de les clíniques dentals, com de la resta de centres sa-
nitaris, quant a la legalitat de fer-ho, està regulada pel Reial Decret 1277/2003, de 
10 d’octubre, concretament al seu article 6è, on diu que només els centres, serveis i 
establiments sanitaris autoritzats podran utilitzar en la seva publicitat, sense que in-
dueixi a error, termes que suggereixin la realització de qualsevol tipus d’activitat sa-
nitària, limitant-se aquella als serveis i activitats pels que comptin amb autorització, 
havent de consignar en aquesta publicitat el número de registre atorgat per l’autoritat 
sanitària de la comunitat autònoma corresponent al concedir l’autorització sanitària 
de funcionament o l’autorització específica de publicitat sanitària.

Els col·legis professionals, mitjançant els seus codis deontològics, limiten l’abast, 
el contingut, la forma de presentació i els objectius dels missatges als ciutadans, pel 
que fa a la publicitat dels actes dels professionals col·legiats.

Finalment, pel que fa al punt f, el Departament de Salut va adreçar una carta al 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad per tal de donar-li trasllat del 
contingut d’aquesta Resolució.

Barcelona, 19 d’octubre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 134/XI, sobre la compra 
pública innovadora
290-00121/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 39201 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 134/XI, sobre la 
compra pública innovadora (tram. 290-00121/11), us informo del següent:

Quant al punt a, cal fer avinent que pel que fa a la possible certificació, aques-
ta hauria d’anar més enllà de la identificació de possibles proveïdors de l’Adminis-
tració, reconeixent aspectes com el desenvolupament de l’activitat innovadora, les 
capacitats tècniques internes i externes de l’empresa, la seva cultura innovadora, etc.

En aquests moments s’està avaluant l’encaix d’aquest segell amb iniciatives sem-
blants que s’estan treballant en altres àmbits administratius per instrumentar un 
mecanisme que compleixi aquests punts de manera factible i que sigui a la vegada 
afavoridor de la participació de les pimes i no n’esdevingui una barrera d’entrada. 
D’acord amb això, en el marc de la RIS3CAT i del Programa Operatiu del FEDER 
s’estan realitzant actuacions per definir el marc de la compra pública innovadora 
amb diferents actuacions demostratives.

Pel que fa al punt b, en el marc del Pla Nacional de Compra Pública d’Innovació, 
el Govern impulsa el Programa de compra pública d’innovació de la RIS3CAT que, 
amb un pressupost de 50 milions d’euros del Programa operatiu FEDER Catalunya 
2014-2020, té com objectiu principal impulsar la demanda d’innovació per part de 
l’Administració Pública mitjançant el disseny i l’execució de projectes pilot demos-
tradors i innovadors. Els projectes cofinançats amb FEDER han de:

1. Tenir un impacte mesurable i rellevant en la millora de l’eficàcia i l’eficiència 
de la despesa pública de les administracions públiques catalanes i en la millora dels 
serveis públics,

2. Tenir escalabilitat a altres administracions públiques de Catalunya o altres 
territoris,

3. Tenir un impacte mesurable i rellevant en la millora de la competitivitat i la 
capacitat innovadora de les pimes de Catalunya i

4. Tenir en compte tot el cicle de vida del producte o servei.
En aquests projectes es facilitarà i s’impulsarà la participació de les pimes.
En una primera fase, en el marc del programa RIS3CAT, el Govern està treba-

llant en tres àmbits:
– Una convocatòria d’ajuts per a projectes de compra pública d’innovació en 

l’àmbit de la salut.
– L’impuls de projectes pilot que contribueixin a l’economia circular.
– L’impuls de projectes de compra pública d’innovació en l’àmbit dels serveis 

socials.
Concretament, en data 28 de juny de 2016, el Govern de la Generalitat, a pro-

posta conjunta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i del 
conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va acordar 
aprovar el Pla nacional de compra pública d’innovació de Catalunya que té com a 
objectius, entre altres, impulsar I’R+D+I, especialment de les pimes, mitjançant la 
demanda del sector públic; impulsar la internacionalització de les solucions innova-
dores utilitzant el mercat públic català com a client de llançament; i racionalitzar la 
despesa pública mitjançant una planificació estratègica de la compra pública.
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Aquest Pla, que té una durada fins a l’any 2020 –sens perjudici de la possibilitat 
d’acordar-ne la pròrroga en funció del seu grau d’execució–, estableix l’obligatorietat 
dels departaments de la Generalitat i dels ens, organismes i entitats del seu sector 
públic, de dissenyar un percentatge de les seves contractacions de manera que si-
guin permeables a la innovació. Aquest percentatge, revisable per acord del Govern, 
s’estableix, durant l’any 2017 i com a mínim, equivalent al 0,5 per cent de l’import 
de les contractacions de l’any anterior, i de l’1 per cent en les anualitats següents.

A més, l’acord de govern crea la Comissió de Seguiment i Impuls del Pla, adscri-
ta al departament competent en matèria d’economia i presidida per la persona titular 
de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, que té com a 
funcions, entre altres, elaborar una guia de compra pública d’innovació i altres ma-
terials informatius adreçats als compradors públics i a les empreses que participen 
en les licitacions de compra pública d’innovació; impulsar i coordinar, en col·labora-
ció amb l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, un pla de formació integral 
per als compradors públics i gestors de la contractació de l’Administració de la Ge-
neralitat i del seu sector públic en matèria de disseny, regulació, gestió i execució de 
projectes de compra pública d’innovació en totes les seves modalitats; articular l’as-
sessorament i l’acompanyament dels compradors públics en els processos de compra 
pública d’innovació; i definir criteris i indicadors pel percentatge de compra pública 
permeable a la innovació i fer-ne el seguiment del seu compliment.

Aquesta Comissió es troba actualment en fase de designació dels membres per 
part de les unitats respectives i està prevista la seva constitució i primera reunió al 
mes d’octubre de 2016.

Finalment, en termes de compra pública innovadora, la DGI-Acció té l’encàrrec 
de focalitzar els seus esforços en fer que les empreses, especialment les pimes, tro-
bin en la CPI oportunitats per aconseguir el seu primer client per a la seva D+D+I.

Barcelona, 19 d’octubre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 18/XI, sobre el medi ambient
390-00018/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 38721 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 18/XI, sobre el medi ambient (tram. 
390-00018/11), us informo del següent:

a. El pla director de mobilitat de l’ATM de Barcelona ja inclou la previsió de me-
sures de reforç dels sistemes de transport públic en el cas de declaració d’un episodi 
ambiental de contaminació.

b. El Departament de Territori i Sostenibilitat continua impulsant les mesures de 
potenciació dels serveis de transport públic en el marc de les mesures previstes en el 
pla director de mobilitat de l’ATM de Barcelona amb l’execució, entre d’altres, del 
desplegament de la xarxa de busos expres.cat o les millores en els serveis ferroviaris 
amb el perllongament de FGC a Terrassa i a Sabadell i contribuir a la millora me-
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diambiental i a la execució de les mesures previstes en el Pla d’actuació de millora 
de la qualitat de l’aire.

c. Pel que fa a la creació de nous aparcaments de dissuasió, tant el Pla director de 
mobilitat de l’ATM de Barcelona, com el Pla de transport de viatgers de Catalunya 
2020, en tramitació, preveuen mesures per al desenvolupament d’aparcaments de 
dissuasió per a millorar el transport intermodal sostenible i afavorir la complemen-
tarietat entre transport públic i privat.

d. El Pla director de mobilitat 2013-2018, mitjançant la mesura EA2.6, promou 
el desenvolupament d’una xarxa d’infraestructures per la bicicleta, en què parti-
cularment s’inclou la consolidació i extensió del sistema Bicibox i la incorporació 
d’aparcaments segurs per a bicicletes a tots el projectes de construcció i remodelació 
d’estacions de transport públic i/o P&R, prioritzant ubicacions interiors. Aquestes 
mesures es promouran conjuntament pel Departament de Territori i Sostenibilitat 
(DTES), la Diputació de Barcelona, l’AMB i els ajuntaments implicats. Així mateix, 
l’ATM va impulsar l’estudi per a la implantació d’un sistema d’aparcaments segurs 
per a bicicletes a les estacions de transport públic de l’RMB, per analitzar la viabi-
litat i condicions d’implantació d’aquesta xarxa.

En aquest sentit, el DTES, conjuntament amb l’ATM, té previst estudiar diferents 
emplaçaments per realitzar les proves pilot i monitoritzar experiències en curs, com 
la que promou actualment Cardedeu per l’estació de Rodalies de Catalunya, que 
contribueixin al desplegament d’una xarxa d’aparcaments segurs per a bicicletes a 
les estacions de transport públic.

Per la seva part, l’operador ferroviari FGC ha identificat 765 places d’aparcament 
per a bicicletes al llarg dels corredors Barcelona - Vallès i Llobregat - Anoia, a més 
de les 75 places que formen part de la Biciestació de Sarrià. Aquesta estació, a més 
d’oferir aparcament segur per a bicicletes (rails i taquilles), disposa de serveis de 
taller, botiga d’accessoris i complements, assessorament tècnic i registre de bicicle-
tes. FGC impulsa un programa d’ampliació d’aparcaments en el marc del projecte 
europeu BiTiBi en col·laboració amb els ens locals. Actualment està en construcció 
un aparcament segur per a 150 bicicletes a Sant Cugat del Vallès, al costat de l’esta-
ció, que facilitarà places tant per a particulars com per a empreses, i està en marxa 
un projecte pilot pel qual es faciliten bicicletes elèctriques a empreses dels polígons 
de Sant Quirze del Vallès per tal de promoure aquest mode de transport entre els 
treballadors. En aquest cas, les bicicletes estan ubicades en una zona d’aparcament 
reservada dins del recinte de l’estació d’FGC.

Quant als nous intercanviadors de transport públic, ja es té en compte al seu 
entorn la disponibilitat d’aparcaments de bicicletes en superfície, així com també 
s’analitza la viabilitat de dotar dels espais necessaris per a la instal·lació d’aparca-
ments segurs per a bicicletes.

Respecte a la xarxa Bicibox que promou l’AMB, actualment està desplegada a 
les següents poblacions: l’Hospitalet del Llobregat, Sant Boi de Llobregat, Esplugues 
de Llobregat, Viladecans, Castelldefels, Cerdanyola del Vallès, Sant Feliu del Llo-
bregat, Sant Just Desvern, Montcada i Reixac i Molins de Rei.

La xarxa Bicibox va oferir 1.540 places el 2015 amb 5.486 usuaris registrats i 
169.849 bicicletes estacionades al llarg de l’any. Es preveuen 150 noves estacions de 
Bicibox per al 2020. A més, també es preveu la col·laboració amb operadors ferrovi-
aris per garantir aparcaments segurs a estacions de Metro, FGC i Rodalies; en par-
ticular, l’AMB proposa projectes pilot a les estacions Renfe Gavà, FGC Sant Cugat 
i a tres estacions de Metro.

e. En el marc de desenvolupament del projecte T-Mobilitat es preveu establir 
un nou sistema tarifari que doni compliment al previst a la Llei de finançament del 
sistema de transport públic, incloent les mesures corresponents per als supòsits ex-
trems de contaminació en els termes previstos a la pròpia Llei.
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f. Tal i com indica el punt f d’aquesta moció, sobre els acords de la moció 72/X 
i la presentació d’un informe detallat es presentarà l’informe a finals d’aquest any.

g. Pel que fa a l’actualització de les dades de l’inventari d’emissions i les dades 
de qualitat de l’aire s’indica:

– que al web del Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha fet pública l’avalu-
ació de la qualitat de l’aire corresponent a l’any 2015. A l’informe d’avaluació es fa 
un esment específic a la qualitat de l’aire de les zones de protecció especial per a les 
partícules PM10 i per als òxids de nitrogen on s’ha analitzat l’evolució temporal dels 
valors mesurats per aquests contaminants per al període 2000 a 2015.

– pel que fa a l’inventari d’emissions, el Pla aprovat recollia l’inventari corres-
ponent a l’any 2008, actualment es disposa de l’inventari de l’any 2011 i s’està tre-
ballant per tal que abans de finals d’any s’hagi actualitzat fins l’any 2015. Es preveu 
que a finals d’aquest any es disposarà d’aquest càlcul que permetrà la realització dels 
mapes d’immissió.

– pel que fa a les dades estadístiques de les indústries, ja es troben recollides a 
l’inventari d’emissions. Les dades de mobilitat són analitzades per l’ATM, que fa 
una anàlisi específica de la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric.

h. Pel que fa a l’establiment d’un calendari urgent d’implantació de les mesures 
per actualitzar el pla d’actuació, s’hi està treballant alhora que es van definint les 
mesures.

i. El Govern està fent esforços per tal de coordinar i fer més eficients els treballs 
que s’estan duent a terme per les diferents administracions. En aquest sentit s’han 
constituït 3 grups de treball que han de desenvolupar accions per reduir l’impacte 
del transport i la mobilitat en la qualitat de l’aire:

El Departament de Territori i Sostenibilitat lidera els grups d’estudi següents:
– del parc que accedeix a la conurbació de Barcelona i la viabilitat del transvasa-

ment modal del transport privat a transport públic i mesures per incentivar la major 
ocupació de vehicle privat.

– de la reducció de les emissions associades a la distribució de mercaderies ur-
banes.

D’altra banda i pel que fa a la definició de criteris per a la implantació de les zo-
nes urbanes d’atmosfera protegida (ZUAP’s) atenent al fet que la Taula de Qualitat 
de l’Aire de la Conurbació de Barcelona va sol·licitar la coordinació de les diferents 
administracions, que l’àmbit d’actuació és urbà, i que l’AMB havia també mani-
festat la seva voluntat de treballar en aquest àmbit, es va decidir constituir un únic 
grup. El grup de les ZUAP’s el lidera l’AMB però hi participa activament la Gene-
ralitat i a instàncies del Departament de Territori i Sostenibilitat també en formen 
part els ajuntaments de la zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric que no 
són de l’AMB.

j. Amb l’objectiu de facilitar la coordinació entre els diferents organismes que 
tenen competència per a la millora de la qualitat de l’aire s’han fet les actuacions 
següents:

– consolidar la Taula de la qualitat de l’aire de la conurbació de Barcelona com 
a òrgan de participació, informació, seguiment del pla pels diferents agents socials 
i administracions.

– incorporar a la Comissió Rectora (òrgan que dirigeix el Pla de Millora per a 
la Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona) representants dels municipis de 
més de 100.000 habitants (que són els que han d’efectuar plans propis), representants 
de la resta de municipis (AMB, Diputació de Barcelona) i representants de plans su-
pramunicipals per la qualitat de l’aire (ex. Vallès Oriental).

Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha revisat els llindars 
per declarar els preavisos i declaracions d’episodis ambientals. Aquesta revisió s’ha 
dut a terme en col·laboració amb altres administracions per tal que es disposi de 
criteris únics d’actuació. En aquests moments ja s’ha arribat a un acord. En para-
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l·lel s’està treballant sobre com s’hauria de gestionar l’aplicació de mesures que són 
d’àmbit supramunicipal.

Barcelona, 17 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 39070 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 28/XI, sobre les polítiques socials 
(tram. 390-00028/11), us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que 
s’han impulsat per a fer efectiva la moció.

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fem nostres els acords 

firmats en la Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat aprovada 
per les Nacions Unides, i vetllem per a dotar al país dels instruments necessaris per-
què aquests drets puguin desenvolupar-se. Entenem que el respecte a totes les per-
sones és condició necessària per a fer possible una societat més justa.

Per això, vull ressaltar que el 25 de maig d’enguany s’ha constituït formalment 
el Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT), un òrgan format per mem-
bres del sector socials i de la Generalitat que té l’objectiu ambiciós de vertebrar i 
acordar polítiques per al col·lectiu. Donem compliment, doncs, d’una demanda his-
tòrica del sector per ajudar a fer possible la defensa dels drets de les persones amb 
discapacitat.

El Consell ha estat una reivindicació històrica de les entitats defensores dels 
drets de les persones amb discapacitat, i des del Departament hem volgut treballar 
colze a colze –i estar al seu costat– ajudant a fer possible un espai de debat i decisió 
que ha de representar un pas endavant en el reconeixement dels drets de les persones 
amb discapacitat i la seva efectiva integració en tots els àmbits de la societat. Així 
doncs, esperem que aquest sigui una oportunitat única d’abordar de manera global 
i transversal les iniciatives relacionades amb la discapacitat. El CODISCAT l’en-
capçala el president de la Generalitat i té dues vicepresidències: una que representa 
els departaments de la Generalitat i una altra que agrupa totes les entitats. Aquesta 
dicotomia segueix en les vocalies: ni ha 13 de la Generalitat que representen els seus 
diferents departaments i 12 més que són representants de les entitats del col·lectiu 
arreu del país. El Consell és qui té la responsabilitat de deliberar sobre les políti-
ques que gestiona el govern sobre discapacitat en àmbits tant dispars com la discri-
minació, l’autonomia de les persones del col·lectiu, el seu apoderament o l’exercici 
de drets i llibertats.

Respecte a la Cartera de serveis socials de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de 
serveis socials i a la necessitat d’ajustar la ràtio de personal dels serveis socials a 
les noves realitats demogràfiques, vull expressar-los que des del Departament estem 
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treballant per a presentar de cara a l’any 2017, un calendari per a fer possible l’actu-
alització de la mateixa juntament amb una memòria econòmica per a l’exercici que 
ve, de manera que es continuïn garantint els serveis i les prestacions socials.

En un altre ordre de coses, el desplegament de la llei 13/2014 d’accessibilitat, 
s’està elaborant en l’actualitat. Aquest desplegament es farà mitjançant un nou De-
cret que tindrà el format de Codi d’accessibilitat de Catalunya. Aquest nou decret 
contindrà diverses parts d’ampli abast com són els requisits de l’accessibilitat a l’ur-
banisme, requisits a l’edificació, als transports, als productes, als serveis, a la comu-
nicació (referida a un sentit transversal, és a dir, a com haurà de ser la comunicació 
i la informació en tots els àmbits esmentats) especialment en els serveis públics i 
d’us públic; la gestió de l’accessibilitat; sobre les targetes d’aparcament per a perso-
nes amb mobilitat reduïda; sobre el Consell d’accessibilitat de Catalunya i sobre el 
distintiu de qualitat en accessibilitat, entre d’altres coses.

Per altra banda, us faig saber que s’estan redactant els requisits per gaudir dels 
entorns accessibles arreu i per a totes les persones, amb la finalitat d’aconseguir es-
pais que garanteixin la màxima igualtat d’oportunitats i la participació de tothom en 
totes les àrees de la vida quotidiana; evitant la discriminació per motiu de tenir dis-
capacitat o dificultats d’interacció amb l’entorn. La població beneficiada és aquella 
que, temporal o permanentment, té dificultats de relacionar-se o interaccionar amb 
l’entorn, en superar les barreres existents físiques, sensorials, comunicatives o acti-
tudinals pel fet de tenir discapacitat o altres problemes diversos.

El gran abast dels àmbits que tracta i regula aquesta nova norma i la rellevant 
transversalitat de l’accessibilitat en tots els sectors, requereixen de molta interlocu-
ció i treball conjunt entre totes les parts, ja que la majoria d’aspectes són complexos 
i amb afectació oposada d’entrada per a elles. La majoria de temes i requisits a deci-
dir s’han de treballar, discutir i analitzar entre molts agents per arribar a un equilibri 
d’exigència que satisfaci a totes les parts. Aquests són, per una banda, els sectors i 
òrgans públics que han d’implementar els canvis que demani la norma (canvis en 
els projectes, transformació dels entorns ja actius i majors pressupostos), i per altra 
banda, els col·lectius de persones amb discapacitat que demanen que tots els entorns 
de la societat siguin accessibles perquè puguin exercir els seus drets amb igualtat 
d’oportunitats.

Precisament per a tot això i per tenir una nova regulació d’accessibilitat universal 
de qualitat, la seva redacció i les mesures que es defineixin han de ser acordades en 
la seva majoria i participades per totes les parts. Cal fer notar que els sectors mes 
vinculats a l’accessibilitat com els professionals del món dels serveis socials i col-
lectius de persones amb discapacitat ja han rebut un primer esborrany per fer-hi les 
seves aportacions, ara mateix l’estan revisant i faran arribar les seves propostes. En 
aquests moments, doncs, estem pendents d’acabar aquest primer procés de partici-
pació i recopilació. Un cop tinguem tota aquesta documentació en farem l’anàlisi de 
totes les aportacions i redactarem tenir una segona versió més acurada.

Tot seguit el text resultant començarà el seu tràmit administratiu reglamentari, 
el qual, també es preveu que no podrà ser curt pel fet que, tal com hem dit, abasta 
pràcticament tots els sectors socials.

Finalment, cal dir i advertir que no es pot fer un canvi radical d’avui per demà 
en un tema tant sensible com aquest. Necessitem canvis a nivell organitzatiu, d’hà-
bits i de moltes altres coses per a fer possible un país accessible al 100%. I, també 
(i no menys important) necessitem tenir les disponibilitats pressupostaries, aprofitar 
les oportunitats per fer les millores i la transformació, la conscienciació de tots els 
responsables per mantenir la constància en les estratègies i implementar programes 
de foment anuals, d’impuls, de formació i d’execució.

Respecte al desplegament de la Llei 17/2010, del 3 de juny, de la llengua de sig-
nes catalana cal fer notar que són diversos els departaments de la Generalitat que 
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tenen responsabilitat sobre aquesta temàtica i, ara per ara, la dotació de pressupost 
la preveuen i la duen a terme cada un d’ells.

El següent punt del que vull informar és que ja s’han iniciat, des de la Direcció 
General de Protecció Social, els treballs per a la redacció de la futura llei d’autono-
mia persona i dependència catalana. A més, aprofito per dir que per fer el seguiment 
de la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya sobre la situació d’emergència so-
cial es pot fer a través de la web següent:

Un altre punt important al que vull fer referència és el Pla d’actuació, en coordi-
nació amb la Inspecció de Treball, per a vigilar el compliment de la quota de reserva 
d’ocupació per a persones amb discapacitat, establerta legalment, o de les mesures 
alternatives, faig saber que la planificació de la Inspecció té en compte, entre d’al-
tres, els objectius estratègics de govern, els compromisos d’actuació derivats de la 
normativa general, les resolucions parlamentàries i les decisions adoptades en els 
àmbits internacionals.

Així doncs, com anys anteriors, en la planificació de la inspecció per al 2016 s’ha 
programat la campanya de control de la Integració laboral de discapacitats on les 
actuacions es concreten dos tipus d’intervenció:

– Comprovació del compliment de la quota de reserva del 2% recollida en l’art. 
42 del RD Legislatiu 1/2013 de 29 de novembre.

– Emissió de l’informe previst en l’article 6.4 del Decret 322/2011, de 19 d’abril, 
que preveu que els òrgans competents per resoldre sobre la situació d’excepcionali-
tat i les mesures alternatives poden sol·licitar informe de la Inspecció de Treball de 
Catalunya si ho estimen necessari

En el període de gener a setembre d’enguany s’han aconseguit els següents re-
sultats:

S’han fet 625 actuacions que han donat lloc a la contractació per empreses or-
dinàries de 171 treballadors amb discapacitat i a la inversió en mesures alternatives 
a la contractació de 4.168.169 euros; 29 propostes d’actes d’infracció i 227 requeri-
ments d’esmena.

A banda d’això, en el marc de l’elaboració d’un pla per a la inserció laboral de les 
persones amb discapacitat, en consonància amb les mesures que estableix la Reso-
lució 17/XI us faig saber que la Taula de Treball Protegit a Catalunya, de la que en 
formen part les entitats representatives dels centres especials de treball, està avan-
çant en la construcció d’un nou model de treball protegit centrant-se en les següents 
premisses:

– Suport en relació a la persona i concepte de vida independent, tenint en compte 
la capacitat de decisió de la persona

– Model que permeti una distribució territorial homogènia i/o coherent
– Procurar protegir persones que estiguin en espais no assistencials, sempre que 

puguin estar en l’àmbit laboral
– Tenir en compte la competitivitat de les empreses, també, com un element del 

model. No només amb suport de l’Administració, sinó que siguin professionalitza-
des i amb productivitat

– Promocionar que els llocs de treball siguin de qualitat i continuïtat, com a po-
lítica social transversal de tot el Departament

– Limitació de pressupost per arribar a un model sostenible
Que es pugui encaixar en el model integral segons la necessitat de les persones, 

dintre i fora de l’empresa. El trànsit entre els diferents estadis ha de ser amb un mo-
del de continuïtat: és ambiciós per s’ha de deixar preparat pel futur

Del treball efectuat fins ara en l’elaboració del model de treball protegit s’estan 
definint unes línies de consens entre les parts implicades, federacions de centres es-
pecials de treball, que en primer terme permetran dissenyar programes de subven-
cions per fomentar la inserció en el mercat protegit.
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Control del compliment de la Moció 29/XI, sobre la convocatòria de 
la Junta de Seguretat
390-00029/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 38933 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

lunya i per tal de donar compliment a la Moció 29/XI, sobre la convocatòria de la 
Junta de Seguretat (número de tramitació 390-00029/11), us informo del següent:

El conseller d’Interior, des del primer moment en què va assumir la responsabilitat 
com a membre del Govern, ha considerat necessari i oportú poder convocar la Junta 
de Seguretat de Catalunya, amb l’objectiu compartit de potenciar tots aquells instru-
ments i organismes que permeten intensificar la mútua col·laboració entre les diverses 
administracions competents, especialment en un moment en què tots els aspectes rela-
cionats amb la seguretat tenen una incidència creixent per al conjunt de la ciutadania.

Ja en aquesta legislatura, el passat mes de febrer de 2016, el conseller d’Interior 
va enviar una carta al Ministre de l’Interior, on li va reiterar la voluntat del Govern 
de la Generalitat de Catalunya de convocar una reunió de la Junta de Seguretat de 
Catalunya en el termini més breu possible, atès que es va reunir per darrera vega-
da el 3 de març de l’any 2009, intentant acordar prèviament el seu ordre del dia i el 
contingut dels possibles acords. El mateix mes de febrer, el Ministre de l’Interior va 
contestar per carta que no veia jurídicament possible reunir la Junta de Seguretat 
mentre el Govern de l’Estat estigués en funcions, situació que encara continua en 
aquest moment.

Com a conseqüència d’aquest dilatat període sense reunions ordinàries d’a-
quest organisme bilateral, es dóna la disfunció que encara avui, en ple any 2016, 
no s’hagi pogut certificar el nombre d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra des-
plegats en el període 2010-2013, provocant un deute acumulat pel finançament 
estatal en aquest període i en els successius.

En aquest sentit, al juliol de 2015 es van tractar amb el Secretari d’Estat de Segu-
retat del Ministeri de l’Interior diversos aspectes que podrien ser inclosos en l’ordre 
del dia d’aquesta Junta de Seguretat com, per exemple, el nombre d’efectius desple-
gats, la situació actual de la seguretat ciutadana a Catalunya o un millor accés com-
partit a les bases de dades entre les diverses policies, amb l’objectiu de millorar la 
prevenció, especialment en l’actual context d’amenaça gihadista.

El passat 24 de març, després dels atemptats a Brussel·les, el conseller d’Interior 
va tornar a reiterar al Ministre de l’Interior la petició de la convocatòria urgent d’una 
reunió per preparar, entre d’altres aspectes, l’ordre del dia d’una Junta de Seguretat. 
Aquesta reunió preparatòria entre el Ministeri de l’Interior i el Departament d’Inte-
rior es va dur a terme el passat 5 de maig.

Durant aquesta reunió es van arribar a tres acords. En primer lloc, la voluntat 
que es convoqués la Junta de Seguretat just després de les eleccions. Això no ha es-
tat així atesa la situació de provisionalitat del Govern de l’Estat. En segon lloc, fruit 
d’aquesta reunió es va acordar la integració dels Mossos a la taula d’avaluació de 
l’amenaça terrorista i al Centre d’Intel·ligència contra el terrorisme i el crim orga-
nitzat (CITCO).

El Departament d’Interior ha redactat els protocols que han de regular aquesta 
integració i s’està pendent que es fixi la data de la signatura.

Barcelona, 18 d’octubre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Moció 34/XI, sobre la qualitat de l’aire
390-00034/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 38722 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Rull i Andreu, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de 
Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Moció 34/XI, sobre la qualitat de l’aire, amb número de tramitació 390-00034/11, 
el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat.

Barcelona, 17 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sostenibilitat (reg. 38722).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 07.12.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Control del compliment de la Moció 35/XI, sobre el Cos d’Agents 
Rurals i la seguretat ambiental
390-00035/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 38927 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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

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

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

ment de la Moció 35/XI, sobre el Cos d’Agents Rurals i la seguretat ambiental, amb 
número de tramitació 390-00035/11, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Barcelona, 18 d’octubre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (reg. 38927).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 07.12.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.
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Control del compliment de la Moció 36/XI, sobre les polítiques 
d’agricultura, ramaderia i pesca
390-00036/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 38928 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.10.2016

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

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

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

ment de la Moció 36/XI, sobre les polítiques d’agricultura, ramaderia i pesca, amb 
número de tramitació 390-00036/11, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Barcelona, 18 d’octubre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (reg. 38928).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.11.2016 al 05.12.2016) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
07.12.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Control del compliment de la Moció 37/XI, sobre la judicialització de 
la política
390-00037/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 38874 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.10.2016

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 37/XI, sobre la judicialització de la 
política (tram. 390-00037/11), us informo del següent:

L’avantprojecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les perso-
nes que es troben en risc d’exclusió residencial ha estat sotmès a informació pública 
i ha rebut les al·legacions per part dels grups parlamentaris i altres agents econòmics 
i socials implicats en la matèria. En aquest sentit, pel que fa a la norma creada per 
a fer aplicables i efectives les principals mesures de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, 
de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica, que romanen suspeses pel Tribunal Constitucional, el Govern està com-
plint amb el mandat d’aquesta moció, en la mesura que està tramitant l’avantprojecte 
per tal que estigui aprovat en el termini més breu possible.

Pel que fa a la Llei 14/2015, de 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, 
la decisió del Ple del Tribunal Constitucional 2255-2016, de 20 de setembre de 2016, 
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aixeca la suspensió de l’aplicació de l’esmentada Llei, per la qual cosa el Govern 
manté els seus instruments i procediments actius.

La part de la Llei 12/2014, de 10 d’octubre, de l’impost sobre l’emissió d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’impost sobre l’emissió 
de gasos i partícules a l’atmosfera produïda per la indústria i de l’impost sobre la 
producció d’energia elèctrica d’origen nuclear, que correspon als impostos sobre les 
emissions de l’aviació comercial i la indústria, està vigent, raó per la qual no cal fer 
un nou projecte de llei.

En allò que fa referència a la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de 
dones i homes, el Govern manté el seu compromís en ferm de desplegar efectiva-
ment el conjunt de la Llei i continuarà desenvolupant-ne íntegrament tots els precep-
tes i seguirà treballant per mantenir-ne tots els efectes.

Per combatre els efectes de la suspensió dels articles de la Llei 24/2015, el Go-
vern ha desplegat tots els recursos disponibles que ofereix la Llei 18/2007, de 28 
de desembre, del dret a l’habitatge, i la part vigent de la Llei 24/2015, per afrontar 
l’emergència habitacional i les situacions de pobresa energètica. Això és, ha modifi-
cat el Reglament de la Mesa d’Emergències de Catalunya per adaptar-la als requeri-
ments de la Llei 24/2015. El nou Reglament ha estat aplicat a les adjudicacions de 
Mesa realitzades per la Generalitat de Catalunya que, a 31 de juliol de 2016, supe-
raven les 1.130. Paral·lelament, el Govern a instat els ajuntaments amb mesa pròpia 
a modificar els respectius reglaments en la mateixa línia que la Mesa de la Gene-
ralitat.

Per mitigar els efectes d’aquesta suspensió, el Govern ha creat la Direcció Ope-
rativa d’Actuacions Urgents en Matèria d’Habitatge, de l’Agència de l’Habitatge de 
Catalunya, per millorar el procediment d’atenció dels casos de major risc d’exclusió 
residencial i resoldre’ls en la línia dels plantejaments de la Llei 24/2015.

Alhora, el Govern ha reforçat els programes socials d’habitatge:
– Ha creat una nova prestació complementària o ajut a la continuïtat, a través de 

la Resolució TES/7/2016, de 4 de gener, dins del marc de la Llei 24/2015, de la qual 
se n’han beneficiat 175 famílies, amb el requisit indispensable que el sol·licitant esti-
gui subjecte a un procés judicial de desnonament. Aquest ajut a la continuïtat enerva 
l’acció judicial i, alhora, comporta una prestació complementària per poder donar 
continuïtat al pagament del lloguer de l’habitatge.

– Ha reforçat les dotacions econòmiques destinades a les prestacions socials per 
a evitar la pèrdua de l’habitatge, que superaran els 100 MEUR durant el 2016 (de ge-
ner a agost es varen superar les 1.431 resolucions favorables) i que varen comportar 
20 MEUR el 2015 (2.851 resolucions favorables).

Finalment, també en la línia de garantir els drets previstos en els articles suspe-
sos de la Llei 24/2015, i amb la intenció de protegir els ajuntaments i donar-los su-
port per a cobrir les situacions d’emergència habitacional, el Govern ha dut a terme 
les accions següents:

– Signatura de convenis de cessió temporal d’habitatges amb diverses entitats 
financeres, que arriben al 3.660 habitatges d’entitats, que el Govern gestionarà, a 
través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, durant els propers anys, per a des-
tinar-los a lloguer social, de forma preferent en els casos de major risc d’exclusió 
social.

– Impuls al Fons d’habitatges de lloguer social. Els membres de la Comissió de 
seguiment del Fons, han assumit, per acord de 8 de juny de 2016, el compromís de 
continuar ampliant el seu estoc de pisos. L’objectiu és ampliar els 30.000 habitatges 
que integren el Fons, dels quals, més de 16.000 provenen de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, altres administracions i entitats financeres, quasi 8.800 provenen de 
la Xarxa de Mediació, més de 1.600 són habitatges d’inclusió i més de 3.100 prove-
nen dels ajuntaments
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– Posada en marxa, per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, del pro-
grama 60/40, a través del qual la Generalitat assumeix el 60% del cost del lloguer 
i l’ajuntament el 40%, en els casos d’urgència en els quals no hi ha una solució re-
sidencial òptima en el parc gestionat per les administracions públiques i les entitats 
del tercer sector.

– Realització de 1.496 intermediacions hipotecàries –mitjançant el Servei Ofi-
deute– tancades amb acord, la qual cosa significa que s’ha aturat el procés de des-
nonaments amb un pacte entre les parts. Si es considera la totalitat dels casos tan-
cats, des de l’entrada en funcionament d’aquest Servei l’any 2012, els acords pactats 
superen els 2.800.

Per tant, doncs, amb aquest conjunt de mesures, accions i desplegament legisla-
tiu, el Govern està treballant per aconseguir deixar sense efecte pràctic la suspensió 
del Tribunal Constitucional, i assegurar que els drets socials assolits per la ciuta-
dania de Catalunya, per mitjà d’aquestes lleis recorregudes, puguin ser garantits en 
tots els casos.

Barcelona, 18 d’octubre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del secretari de Telecomunicacions, 
Ciberseguretat i Societat Digital davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre el Pacte nacional de les 
tecnologies de la informació i la comunicació
356-00304/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, 25.10.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Trens Dignes 
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la situació del 
transport públic a les Terres de l’Ebre i exposi les seves demandes
356-00364/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Sanglas i Alcantarilla, del GP JS, Jordi Terrades i Santacreu, del 
GP SOC, Marina Bravo Sobrino, del GP C’s, GP PPC, Hortènsia Grau Juan, del GP 
CSP, Sergi Saladié Gil, del GP CUP-CC (reg. 38943).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 20.10.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
pel Transport Públic del Camp de Tarragona davant la Comissió de 
Territori perquè informi sobre la situació del transport públic i exposi 
les seves demandes
356-00365/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Sanglas i Alcantarilla, del GP JS, Jordi Terrades i Santacreu, del 
GP SOC, Marina Bravo Sobrino, del GP C’s, GP PPC, Hortènsia Grau Juan, del GP 
CSP, Sergi Saladié Gil, del GP CUP-CC (reg. 38943).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Territori, 20.10.2016.

Sol·licitud de compareixença de Joan Xirau Serra davant la Comissió 
d’Afers Institucionals per a donar la conformitat al seu nomenament 
com a director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya
356-00369/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC, GP JS (reg. 38981).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Institucionals, 21.10.2016.

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al juny del 
2016
337-00019/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 39310 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 25.10.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a 

la televisió i a la ràdio durant el mes de juny de 2016, i l’Acord pel qual s’aprova, 
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Par-
lament.
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Credencial del diputat Carles Riera Albert

PRESENTACIÓ

Reg. 39360 / Coneixement: Mesa del Parlament, 25.10.2016

Credencial de diputado autonómico
Don Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta Electoral Central, expido la 

presente credencial expresiva de que ha sido designado diputado del Parlamento de 
Cataluña

Don Carles Riera Albert
por estar incluido en la lista de candidatos presentada por Candidatura d’Unitat 

Popular a las elecciones al Parlamento de Cataluña de 27 de septiembre de 2015, en 
sustitución, por renuncia, de Doña Pilar Castillejo Medina.

A los efectos de su presentación en el Parlamento de Cataluña, expido la presente 
en Madrid, a 20 de octubre de 2016.

Carlos Granados Pérez, presidente de la Junta Electoral Central
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