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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 331/XI del Parlament de Catalunya, sobre la carretera 
L-702 al pas per Puigverd de Lleida
250-00411/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 10, 26.10.2016, DSPC-C 227

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la carretera L-702 al pas per Puigverd 
de Lleida (tram. 250-00411/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 30669).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, en el marc del Conveni signat entre el Servei Català 

de Trànsit i l’Ajuntament de Puigverd de Lleida en data 29 d’abril de 2016, insta el 
Govern a: 

a) Analitzar les mesures de seguretat implantades a la travessera de la carretera 
L-702 al pas per Puigverd de Lleida, per tal de comprovar-ne la idoneïtat.

b) Estudiar la possibilitat d’implantar-hi altres mesures addicionals, com ara la 
instal·lació d’un grup semafòric dins de la mateixa travessera.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María Francisca Valle Fuentes; la 

presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 332/XI del Parlament de Catalunya, sobre la platja de Pals
250-00424/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 10, 26.10.2016, DSPC-C 227

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la platja de Pals (tram. 250-00424/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presen-
tades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 30307).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Iniciar els tràmits i els mecanismes necessaris per a protegir els sectors Rodors - 

Roca Blanca, a Pals, ampliant la zona PEIN.
b) Adoptar les mesures necessàries per a la protecció efectiva de la zona de 

dunes i pinedes a tocar del mar, amb un alt valor ambiental, a Pals.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María Francisca Valle Fuentes; la 

presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 333/XI del Parlament de Catalunya, sobre el projecte 
d’obres de prolongació de la carretera C-32
250-00439/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 10, 26.10.2016, DSPC-C 227

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el projecte d’obres de prolongació 
de la C-32 (tram. 250-00439/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
30689).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Mostrar el seu ferm compromís a posar fi a la concessió de l’autopista del Ma-

resme, coincidint com a màxim amb l’expiració de l’acord vigent GOV/185/2013, del 
31 d’agost de 2013.

b) Fer un seguiment anual de l’evolució econòmica de l’empresa concessionària 
Invicat i, d’acord amb l’anàlisi de costos i beneficis amb relació a l’explotació de la 
carretera C-32 auditats prèviament pel Departament d’Economia i Hisenda i el De-
partament de Territori i Sostenibilitat, definir els saldos de compensació que queda-
rien pendents en finalitzar el termini de la concessió.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María Francisca Valle Fuentes; la 

presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 334/XI del Parlament de Catalunya, sobre el soterrament 
de les vies al pas per Sant Feliu de Llobregat
250-00446/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 10, 26.10.2016, DSPC-C 227

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies al pas 
per Sant Feliu de Llobregat (tram. 250-00446/11), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 
30670).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Constatar la necessitat urgent del soterrament de les vies del tren al pas per la 

ciutat de Sant Feliu de Llobregat.
b) Encetar de manera immediata la negociació amb l’Ajuntament de Sant Feliu 

de Llobregat per a la signatura del conveni a fi d’establir el finançament del soterra-
ment de les vies del tren.

c) Exigir al Govern de l’Estat la incorporació en els pressupostos generals de 
l’Estat de les partides pressupostàries necessàries per a licitar dins l’any 2017 l’exe-
cució del projecte constructiu definitiu existent de soterrament de les vies del tren al 
pas per Sant Feliu de Llobregat, com a desenvolupament del protocol vigent subscrit 
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pel Ministeri de Foment, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat el 15 de juny de 2006.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María Francisca Valle Fuentes; la 

presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 335/XI del Parlament de Catalunya, sobre el soterrament 
de les vies del tren al pas per Sant Feliu de Llobregat
250-00475/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 10, 26.10.2016, DSPC-C 227

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el soterrament de les vies del tren 
al pas per Sant Feliu de Llobregat (tram. 250-00475/11), presentada pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar al Govern de l’Estat la inclusió urgent i per al pressupost del 2017 

de les partides pressupostaries necessàries per a iniciar l’execució del projecte cons-
tructiu definitiu existent de soterrament de les vies del tren al pas per Sant Feliu de 
Llobregat, perquè es pugui licitar.

b) Adoptar les mesures necessàries perquè s’inclogui el soterrament de les vies 
del tren a Sant Feliu de Llobregat en les negociacions bilaterals entre el Govern de 
l’Estat i el Govern de la Generalitat sobre les inversions ferroviàries de l’Estat a Ca-
talunya.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María Francisca Valle Fuentes; la 

presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 336/XI del Parlament de Catalunya, sobre la protecció de 
la platja Llarga de Vilanova i la Geltrú
250-00451/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 10, 26.10.2016, DSPC-C 227

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la protecció de la platja Llarga de 
Vilanova i la Geltrú (tram. 250-00451/11), presentada pel Grup Parlamentari de la 
Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 30687).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer els tràmits necessaris perquè l’Incasòl i l’Ajuntament de Vilanova i la Gel-

trú prorroguin els convenis per a evitar la construcció de la platja Llarga, atès que 
els instruments urbanístics que sustenten els convenis i les addendes sobre la plat-
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ja Llarga signats entre l’Incasòl, l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i l’empresa 
Subirats Berenguer Immobiliària, SA no seran aprovats abans del 31 de desembre 
de 2016.

b) Instar l’Incasòl a complir el conveni amb l’empresa Subirats Berenguer al més 
aviat possible, i sempre abans de la finalització de la pròrroga acordada d’acord amb 
la lletra a, per tal de poder fer efectiva la protecció de l’espai natural de la platja 
Llarga, a Vilanova i la Geltrú.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 337/XI del Parlament de Catalunya, sobre el soterrament 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la 
rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
250-00476/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 10, 26.10.2016, DSPC-C 227

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferro-
carrils de la Generalitat de Catalunya des de la rambla Ibèria fins al passeig de Can 
Feu, a Sabadell (tram. 250-00476/11), presentada pel Sergi Saladié Gil, del Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent; Marina Bravo 
Sobrino, del Grup Parlamentari de Ciutadans; Jordi Terrades i Santacreu, del Grup 
Parlamentari Socialista; Hortènsia Grau Juan, del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot; Santi Rodríguez i Serra, del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, i Marc Sanglas i Alcantarilla, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Vetllar pel compliment del termini de cinc mesos per a la redacció del projecte 

constructiu del soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) ac-
tualitzat, a Sabadell: perllongament del soterrament de la línia d’FGC de Sabadell, 
des de la rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu (clau: TF09408.A1), adjudicat 
en data 2 de novembre de 2015 a l’empresa Técnica y Proyectos, SA, per import de 
226.060,00 € (s/IVA).

b) Destinar els recursos necessaris per a finançar el soterrament de la línia 
d’FGC des de la rambla Ibèria fins al castell de Can Feu, per a fer-lo ara, en fase de 
continuïtat amb les actuals obres de perllongament, bé per mitjà d’una partida nova 
en els pressupostos de la Generalitat o bé ampliant el pressupost de l’obra actual, 
considerant el soterrament fins al castell de Can Feu com a obra complementària 
al projecte de perllongament, ja que el cost previst representa un 5% de l’import de 
l’obra en fase d’execució.

c) Licitar, en el mínim termini de temps possible, les obres del soterrament entre 
la rambla Ibèria i el castell de Can Feu en una única fase d’execució, per tal de faci-
litar l’encaix amb les actuals obres de perllongament.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, María Francisca Valle Fuentes; la 

presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 339/XI del Parlament de Catalunya, de conformitat prèvia a 
la designació del director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya
284-00012/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Institucionals, sessió 12, 26.10.2016, DSPC-C 228

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 26 d’octubre de 
2016, conformement a l’article 25 de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya, havent considerat la proposta presentada pel director de 
l’Oficina, ha adoptat la següent

Resolució
La Comissió d’Afers Institucionals dóna la conformitat prèvia a la designació de 

Joan Xirau Serra com a director adjunt de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

Palau del Parlament, 26 d’octubre de 2016
La secretària de la Comissió en funcions, Adriana Delgado i Herreros; el presi-

dent de la Comissió, Jean Castel Sucarrat

Resolució 344/XI del Parlament de Catalunya, sobre el servei 
d’urgències de l’Hospital de Sabadell
250-00331/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 14, 27.10.2016, DSPC-C 233

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el servei d’urgències de l’Hospital de Saba-
dell (tram. 250-00331/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27942).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a ampliar i prioritzar, en el marc del 

Pla director d’ordenació, reforma i ampliació del Parc Taulí, el servei d’urgències 
de l’Hospital de Sabadell, i dotar-lo dels recursos necessaris perquè funcioni ade-
quadament.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 345/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’adequació de 
l’aparcament de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa
250-00333/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 14, 27.10.2016, DSPC-C 233

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2016, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre l’adequació de l’aparcament de l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa (tram. 250-00333/11), presentada pel Grup Parlamentari So-
cialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 27950).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Complir el seu compromís de presentar el pla de mobilitat de l’Hospital Ver-

ge de la Cinta, de Tortosa (Baix Ebre), un cop hagi finalitzat l’estudi de les diverses 
solucions de millora de l’accessibilitat a l’hospital, a partir d’una anàlisi tècnica de 
viabilitat de les diferents alternatives, de manera coordinada amb les administra-
cions competents en l’àmbit de la mobilitat.

2. Mentre es busca una solució definitiva i viable per al problema d’accessibilitat 
i un cop la proposta integral encarregada hagi estat consensuada amb la Comissió 
del Patrimoni Cultural de les Terres de l’Ebre i l’Ajuntament de Tortosa i es disposi 
d’un projecte bàsic i d’un pressupost estimat d’acord amb les disponibilitats pres-
supostàries, reparar i adequar l’actual zona d’aparcament de l’Hospital Verge de la 
Cinta, al fossar del baluard del Carme, i també els accessos tant de vehicles com de 
vianants, per a evitar accidents i recuperar aquest indret per al gaudi ciutadà, amb 
l’execució, entre altres, dels treballs següents: 

a) Millora i reparació del ferm de l’aparcament.
b) Millora i reparació dels accessos rodats a l’aparcament.
c) Senyalització dels accessos rodats i de les places d’aparcament.
d) Millora, senyalització i protecció dels accessos per a vianants.
3. Adequar l’accés a l’aparcament de l’Hospital Verge de la Cinta des del carrer 

de les Esplanetes i garantir-hi la seguretat dels vianants.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presi-

denta de la Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 346/XI del Parlament de Catalunya, sobre els indicadors 
socioeconòmics de les àrees bàsiques de salut
250-00340/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 14, 27.10.2016, DSPC-C 233

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2016, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre els indicadors socioeconòmics de les 
àrees bàsiques de salut (tram. 250-00340/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Millorar l’assignació dels recursos de les àrees bàsiques de salut basant-se en 

els resultats de l’estudi encarregat a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya sobre els indicadors socioeconòmics.

b) Presentar-li l’informe encarregat a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanità-
ries de Catalunya sobre les necessitats en salut de les diferents àrees de la població 
de Catalunya, un cop debatut en el si del Consell de Direcció del Servei Català de 
la Salut i del Consell Català de la Salut, i informar-lo sobre les mesures adoptades i 
com es reestructuraran els recursos.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 347/XI del Parlament de Catalunya, sobre el desplegament 
als centres sanitaris de campanyes informatives sobre la pobresa 
energètica i la salut
250-00341/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 14, 27.10.2016, DSPC-C 233

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2016, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre la pobresa energètica i la salut (tram. 250-
00341/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació als efectes de la pobresa energètica en la 

salut, insta el Govern a desplegar, a tots els centres sanitaris de Catalunya, les cam-
panyes informatives específiques següents: 

a) Una campanya adreçada als professionals explicant amb detall la Llei 24/2015, 
del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habi-
tatge i la pobresa energètica, i com aplicar-la per a garantir les condicions energèti-
ques adequades dels pacients afectats per pobresa energètica.

b) Una campanya adreçada als usuaris sobre els riscos per a la salut que suposa 
la pobresa energètica, que expliqui amb detall la Llei 24/2015 i com els pot ajudar a 
garantir un entorn saludable des del punt de vista energètic.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
La secretària en funcions de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presi-

denta de la Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 348/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció 
multidisciplinària i integral als pacients amb baixa visió i ceguesa
250-00483/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 14, 27.10.2016, DSPC-C 233

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 27 d’octubre de 2016, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció multidisciplinària i integral als 
pacients amb baixa visió i ceguesa (tram. 250-00483/11), presentada pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern, per mitjà del Departament de Salut, a: 
a) Posar en marxa una iniciativa per a conèixer les necessitats sociosanitàries, 

des d’un punt de vista multidisciplinari i incorporant criteris de cost-efectivitat, dels 
pacients afectats per baixa visió i ceguesa, ocasionada per diferents patologies de la 
vista, associades o no a altres malalties, i fer propostes per a abordar-les.

b) Vetllar per donar una atenció multidisciplinària i integral als pacients amb 
baixa visió i ceguesa, i optimitzar la coordinació de les diferents unitats del territori 
que ja presten atenció especialitzada a aquests pacients.

c) Donar la màxima prioritat a l’elaboració d’estudis epidemiològics de les pato-
logies de la retina en la població catalana. En aquest sentit, cal elaborar un registre 
centralitzat de pacients i un biobanc de mostres amb totes les garanties de confiden-
cialitat necessàries.
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d) Garantir el finançament suficient per a la investigació en centres de recerca que 
puguin significar una esperança de curació per als pacients amb baixa visió i ceguesa.

e) Fer campanyes de sensibilització i prevenció de les patologies oculars que po-
den ocasionar ceguesa evitable.

f) Tenir cura de tots els aspectes referents a accessibilitat en l’àmbit de l’atenció 
sanitària: evitar en els centres hospitalaris i ambulatoris les pantalles amb informa-
ció no accessible per a persones amb discapacitat visual; tenir cura de proporcionar 
les prescripcions i els informes de forma accessible; considerar l’escriptura en Brai-
lle dels prospectes dels fàrmacs, i recordar i respectar la presència del gos pigall en 
els centres assistencials.

g) Fomentar i posar en relleu, en el marc del Consell Consultiu de Pacients de 
Catalunya, la participació de les entitats que agrupen pacients amb patologies visu-
als i baixa visió en el procés d’elaboració i desenvolupament de les polítiques del 
Departament de Salut.

Palau del Parlament, 27 d’octubre de 2016
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 349/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’estació de tren 
de Molins de Rei
250-00473/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 11, 02.11.2016, DSPC-C 236

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 2 de novembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’estació de tren de Molins de Rei 
(tram. 250-00473/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí i pel Grup 
Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar al Govern de l’Estat, a Adif i a Renfe que, aquest any 2016 i de ma-

nera urgent, acabin el projecte executiu de l’accessibilitat i l’allargament de les an-
danes de l’estació de tren de Molins de Rei, que inclogui escales mecàniques, ascen-
sors i accés a l’estació per a persones amb dificultats de mobilitat, i també l’accés a 
l’estació i a les andanes des del carrer Sant Antoni Maria Claret.

b) Demanar al Govern de l’Estat la inclusió urgent, per a aquest any, de partides 
pressupostàries per a iniciar l’execució del projecte constructiu de les obres d’acces-
sibilitat a les andanes de l’estació de tren de Molins de Rei i l’execució d’aquestes 
partides. També denuncia, justament, que no s’han executat les previsions pressu-
postàries fetes des de l’any 2013, per la qual cosa demana que aquestes obres –que 
faran que l’estació compleixi la normativa de seguretat i accessibilitat, però també 
permetran incrementar el nombre de viatges en la mateixa línia– es licitin dins l’any 
2016 perquè es puguin començar no més enllà de l’any 2017.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure l’accessibilitat a les vies 
del tren de Molins de Rei en el marc de les negociacions bilaterals de les inversions 
ferroviàries de l’Estat a Catalunya, i a demanar això mateix al Govern de l’Estat.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 350/XI del Parlament de Catalunya, sobre la connectivitat 
del Maresme amb l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00485/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 11, 02.11.2016, DSPC-C 236

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 2 de novembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la connectivitat del Maresme amb 
l’aeroport de Barcelona - El Prat (tram. 250-00485/11), presentada pel Grup Parla-
mentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 33420).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar un estudi que analitzi la 

connectivitat del sistema de rodalia amb l’aeroport de Barcelona - el Prat que incor-
pori el tram de connexió del Maresme, i a presentar-li aquest estudi en el termini 
d’un any.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; el vicepresident de la Co-

missió en funcions de president, Gerard Gómez del Moral i Fuster

Resolució 351/XI del Parlament de Catalunya, sobre la variant de la 
carretera C-245 a Sant Boi de Llobregat
250-00489/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 11, 02.11.2016, DSPC-C 236

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 2 de novembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-245 a 
Sant Boi de Llobregat (tram. 250-00489/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Demanar al Govern de l’Estat que reprengui immediatament les obres de la 

variant de la carretera C-245 a la C-32, amb la garantia que no es tornaran a aturar, 
que s’acabaran i que es posarà en funcionament, com a màxim, en els terminis pre-
vistos, dins l’any 2017.

b) Demanar al Govern de l’Estat que inclogui les partides pressupostàries neces-
sàries i suficients perquè les obres de la variant de la carretera C-245 es reiniciïn i 
no es tornin a aturar, i que vetlli per minimitzar l’impacte paisatgístic a la façana 
històrica de la ciutat de Sant Boi de Llobregat.

c) Exigir al Govern de l’Estat, en el marc de les converses sobre les infraestruc-
tures, el compliment de les lletres a i b.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola
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Resolució 352/XI del Parlament de Catalunya, sobre la variant de la 
carretera C-59 a Sant Feliu de Codines
250-00491/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 11, 02.11.2016, DSPC-C 236

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 2 de novembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la variant de la carretera C-59 a 
Sant Feliu de Codines (tram. 250-00491/11), presentada pel Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fer els estudis i aforaments de la circulació viària que discorre per la travesse-

ra de la C-59 al pas per Sant Feliu de Codines, per tal de caracteritzar perfectament 
el trànsit que hi circula, tant pel que fa al volum i a les característiques dels vehicles, 
com a la velocitat i a la distribució horària, entre altres.

b) Dissenyar i fer, a partir de les dades obtingudes en els estudis a què fa refe-
rència la lletra a, conjuntament amb l’Ajuntament de Sant Feliu, les actuacions des-
tinades a: 

1r. Assegurar la circulació en condicions de seguretat al pas de la travessera per 
l’interior del nucli urbà, i especialment les destinades a configurar «portes d’entra-
da» als extrems de la travessera per tal d’assegurar la percepció per part dels con-
ductors del canvi de les característiques de la via i la necessitat d’extremar la pru-
dència i moderar la velocitat.

2n. Plantejar, per mitjà del Servei Català de Trànsit, l’aplicació de mesures dis-
suasives per als vehicles de gran tonatge que van per la carretera C-59 com a via de 
pas entre vies d’alta capacitat.

c) Redactar i aprovar el projecte constructiu de la variant de la carretera C-59 al 
pas per Sant Feliu de Codines, desenvolupant la solució seleccionada per l’estudi in-
formatiu, amb les prescripcions incloses en la declaració d’impacte ambiental, dins 
l’any 2016, i preveure’n la inclusió en els pressupostos de la Generalitat quan les dis-
ponibilitats pressupostàries ho permetin.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
El secretari de la Comissió, Javier Rivas Escamilla; la presidenta de la Comis-

sió, Meritxell Roigé i Pedrola

Resolució 353/XI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació 
del servei de la línia S5 de Ferrocarrils de la Generalitat a Rubí
250-00497/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 11, 02.11.2016, DSPC-C 236

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 2 de novembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la recuperació del servei de la lí-
nia S5 de Ferrocarrils de la Generalitat a Rubí (tram. 250-00497/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 34327).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Tenir acabat abans de final d’any un estudi sobre les necessitats de la línia S1 

de Ferrocarrils de la Generalitat, al pas per Rubí, i adoptar les mesures necessàries 
per a evitar la sobreocupació que es produeix especialment a primeres hores del 
matí dels dies feiners, que inclogui la possibilitat de restituir el fet que més trens de 
la línia S5 tinguin Rubí com a estació d’origen i la possibilitat d’incrementar els ve-
hicles i combois de la línia S1.

b) Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat que tingui l’Ajuntament 
de Rubí com a interlocutor prioritari en tot el que fa referència a la planificació i 
l’execució de projectes relatius al servei de transports en el municipi.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
El secretari en funcions de la Comissió, Francisco Javier Domínguez Serrano; 

la presidenta de la Comissió, Meritxell Roigé i Pedrola
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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 calendari de pagament del deute als 
ajuntaments
250-00536/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en 
la sessió 8, tinguda el 08.11.2016, DSPC-C 243.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40906; 40962).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 11.11.2016; 12:00 h.

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

PROPOSTES DE COMPAREIXENÇA I/O D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS I 

GRUPS SOCIALS PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 13.09.2016

Grup Parlamentari Socialista i Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot (reg. 35355)
Proposta d’audiència en comissió de Camil Ros, secretari general de la Unió 

General de Treballadors, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social (tram. 352-00619/11).

Proposta d’audiència en comissió de Joan Carles Gallego, secretari general de 
Comissions Obreres, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Ca-
talana de Protecció Social (tram. 352-00620/11).

Proposta d’audiència en comissió de Josep González, president de Pimec, amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social 
(tram. 352-00621/11).

Proposta d’audiència en comissió de Joaquim Gay de Montellà, president de Fo-
ment del Treball Nacional, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agèn-
cia Catalana de Protecció Social (tram. 352-00622/11).

Proposta d’audiència en comissió de Lluïsa Moret, presidenta de l’àmbit de drets 
socials de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Sant Boi de Llo-
bregat, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Pro-
tecció Social (tram. 352-00623/11).

Proposta d’audiència en comissió de David Saldoni de Tena, president de la Co-
missió de Benestar Social i Participació de l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de 
Protecció Social (tram. 352-00624/11).

Proposta d’audiència en comissió de Lluís Torrens Mèlich, director de Planifica-
ció i Innovació de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 
352-00625/11).

Proposta d’audiència en comissió de Carolina Homar, experta en protecció so-
cial, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protec-
ció Social (tram. 352-00626/11).
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Proposta d’audiència en comissió de Josep Farrés, metge expert en política so-
cial, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protec-
ció Social (tram. 352-00627/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Eduard Rojo Torrecilla, catedràtic de dret 
del treball i seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 
352-00628/11).

Proposta d’audiència en comissió de Jordi Tudela, expert en protecció social, 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 352-00629/11).

Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Rañé, expresident del Consell 
de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 352-00630/11).

Proposta d’audiència en comissió de Joaquim Brugué Torroella, catedràtic de 
ciència política de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de 
creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 352-00631/11).

Proposta d’audiència en comissió de Carmelo Palomero Montes, ex-director pro-
vincial de l’Institut Nacional de la Seguridad Social, amb relació a la Proposició de 
llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 352-00632/11).

Proposta d’audiència en comissió de Rafa Laraña Cobo, professor associat de 
dret del treball i seguretat social de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 352-
00633/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del 
Tercer Sector Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 352-00634/11).

Proposta d’audiència en comissió de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi 
Oficial de Treball Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 352-00635/11).

Proposta d’audiència en comissió de Teresa Crespo i Julia, presidenta d’Entitats 
Catalanes d’Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social (tram. 352-00636/11).

Proposta d’audiència en comissió de Diosdado Toledano, representant de la Co-
missió Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Es-
tablerta per l’Article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 352-
00637/11).

ACORD DE LA COMISSIÓ SOBRE LES COMPAREIXENCES I/O AUDIÈNCIES 

PROPOSADES

Comissió de Treball, 13.10.2016, DSPC-C 217

Compareixences d’organitzacions i grups socials acordades 
Compareixença en ponència de Camil Ros, secretari general de la Unió General 

de Treballadors, o del representant d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-
00220/11).

Compareixença en ponència de Joan Carles Gallego, secretari general de Co-
missions Obreres, o del representant d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 
353-00221/11).
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Compareixença en ponència de Josep González, president de Pimec, o del repre-
sentant d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació a la Proposició de llei de creació 
de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-00222/11).

Compareixença en ponència de Joaquim Gay de Montellà, president de Foment 
del Treball Nacional, o del representant d’aquesta entitat en qui delegui, amb relació 
a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 
353-00223/11).

Compareixença en ponència de Lluïsa Moret, presidenta de l’àmbit de drets so-
cials de la Federació de Municipis de Catalunya i alcaldessa de Sant Boi de Llobre-
gat, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 353-00224/11).

Compareixença en ponència de David Saldoni de Tena, president de la Comissió 
de Benestar Social i Participació de l’Associació Catalana de Municipis i Comar-
ques, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protec-
ció Social (tram. 353-00225/11).

Compareixença en ponència de Lluís Torrens Mèlich, director de Planificació i 
Innovació de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-
00226/11).

Compareixença en ponència de Carolina Homar, experta en protecció social, 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 353-00227/11).

Compareixença en ponència de Josep Farrés, metge expert en política social, 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 353-00228/11).

Compareixença en ponència d’Eduard Rojo Torrecilla, catedràtic de dret del tre-
ball i seguretat social de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-
00229/11).

Compareixença en ponència de Jordi Tudela, expert en protecció social, amb 
relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social 
(tram. 353-00230/11).

Compareixença en ponència de Josep Maria Rañé, expresident del Consell de 
Treball, Econòmic i Social de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de crea-
ció de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-00231/11).

Compareixença en ponència de Joaquim Brugué Torroella, catedràtic de ciència 
política de la Universitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de creació de 
l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-00232/11).

Compareixença en ponència de Carmelo Palomero Montes, ex-director provin-
cial de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, amb relació a la Proposició de llei 
de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-00233/11).

Compareixença en ponència de Rafa Laraña Cobo, professor associat de dret del 
treball i seguretat social de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-00234/11).

Compareixença en ponència d’Oriol Illa, president de la Taula d’Entitats del Ter-
cer Sector Social de Catalunya, o del representant d’aquesta entitat en qui delegui, 
amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 353-00235/11), per acord de la Mesa de la Comissió de Treball, del 
2 de novembre de 2016, a petició de l’entitat, aquesta compareixença es trasllada a 
aportació escrita: Aportació escrita de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de 
Protecció Social (tram. 343-00076/11).

Compareixença en ponència de Núria Carrera i Comes, degana del Col·legi Ofi-
cial de Treball Social de Catalunya, o del representant d’aquesta entitat en qui dele-
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gui, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció 
Social (tram. 353-00236/11).

Compareixença en ponència de Teresa Crespo i Julia, presidenta d’Entitats Ca-
talanes d’Acció Social, amb relació a la Proposició de llei de creació de l’Agència 
Catalana de Protecció Social (tram. 353-00237/11).

Compareixença en ponència de Diosdado Toledano, representant de la Comissió 
Promotora de la Proposició de Llei de la Renda Garantida de Ciutadania Establerta 
per l’Article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social (tram. 353-00238/11).

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, 
de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la 
vegueria del Penedès
202-00035/11

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

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40907; 40963).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 14.11.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al 
millorament del sistema de salut
202-00042/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 40431 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Inés Arrimadas García, presidenta, David Mejía Ayra, diputat, Jorge Soler Gon-

zález, diputat, Martín Eusebio Barra López, diputat, Alfonso Sánchez Fisac, diputa-
do del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por el artícu-
lo 109.b del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente proposición de ley: 

Proposición de Ley de coordinación de la farmacia asistencial para la 
mejora del sistema de salud

Memoria justificativa 
La creciente preocupación por mejorar las condiciones en las que se prestan los 

servicios de atención sanitaria en el marco del servicio público de salud hacen in-
dispensable la adopción por parte de los poderes públicos de medidas innovadoras 
y eficientes que permitan dar el mayor grado de efectivo cumplimiento al mandato 
constitucional de protección de la salud de los ciudadanos.

Teniendo en cuenta este precedente, es conveniente abordar iniciativas legisla-
tivas que fomenten el reconocimiento y la implementación del modelo de farmacia 
asistencial para la prestación de servicios asistenciales y de atención farmacéutica, 
como una alternativa viable y complementaria con nuestro actual modelo de presta-
ción pública de servicios de atención sanitaria.

Exposición de motivos
En la actualidad existen diversos factores y situaciones –como el envejecimien-

to de la población, las nuevas necesidades sociosanitarias, aumento de la cronicidad y 
de la polimedicación, la evolución de la farmacoterapia y razones de sostenibilidad 
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de los sistemas sanitarios–, que aconsejan acometer reformas que permitan que los 
profesionales sanitarios en uso de las competencias para las que se encuentran ca-
pacitados puedan facilitar a los ciudadanos las prestaciones de servicios que requie-
ran. Ante esta situación. es un deber imprescindible de los poderes públicos adoptar 
aquellas medidas necesarias que permitan una optimización de los recursos dispo-
nibles a efectos de mejorar la cartera de servicios de los ciudadanos.

Ante esta situación es un deber imprescindible de los poderes públicos adoptar 
aquellas medidas necesarias que permitan una optimización de los recursos dispo-
nibles a efectos de mejorar la cartera de servicios de los ciudadanos y mitigar los 
efectos que la insuficiencia de medios tiene sobre los ciudadanos.

Concretamente, una colaboración en la prestación de servicios asistenciales sa-
nitarios y de atención farmacéutica por parte de profesionales sanitarios como los 
farmacéuticos desde las farmacias asistenciales, permite poder contar con profesio-
nales capacitados y expertos en los medicamentos y que, además, por el grado de 
capilaridad territorial de las farmacias comunitarias, les convierte en un colectivo 
idóneo y complementario para la prestación de servicios a los ciudadanos en condi-
ciones de proximidad, accesibilidad y profesional. De hecho, el artículo 2.1.d) de la 
Ley 31/1991, de 13 de diciembre, de Ordenación Farmacéutica de Cataluña, prevé 
que las oficinas de farmacia puedan participar en programas de protección de la sa-
lud, prevención de la enfermedad y protección sanitaria que promuevan las Admi-
nistraciones con competencias a tal efecto.

En este sentido, y a efectos de hacer viable la colaboración en la paulatina asun-
ción de servicios sanitarios por parte de los profesionales farmacéuticos de las far-
macias comunitarias, es indispensable que puedan tener un adecuado acceso y co-
nocimiento histórico-clínico de los usuarios o pacientes a los que atienden que les 
puedan solicitar dichos servicios. Así se realiza en modelos sanitarios como los nór-
dicos, en los que se ha considerado al farmacéutico como un agente más del sistema 
sanitario: en tal sentido, debe recordarse que la normativa sectorial en vigor, tanto a 
nivel autonómico como estatal, conceptúa a las oficinas de farmacia como estable-
cimientos sanitarios, sin perjuicio de su titularidad privada.

Por ello, y partiendo de la necesaria solicitud/autorización del usuario y del estric-
to cumplimiento de todas las garantías de confidencialidad aplicables a los partici-
pantes del sistema sanitario, es indispensable que aquellos profesionales farmacéuti-
cos que estén interesados en prestar servicios sanitarios básicos puedan: i) acceder a 
una parte del historial clínico del usuario correspondiente del que disponga el sistema 
público de salud, necesario para realizar con garantías los servicios sanitarios que 
se le requieran y necesario para realizar con garantías los servicios sanitarios 
que se requieran y ii) contribuir a completar dicho historial con algunos indicadores que 
haya podido detectar y en su caso, con el tratamiento sanitario adicional que reciba 
el usuario.

Artículo 1. Objeto y objetivo 
Esta ley tiene por objeto determinar las condiciones legales en las que los profe-

sionales farmacéuticos, que así lo decidan, podrán acceder a consultar y en su caso, 
completar la historia clínica del usuario que en el marco de la prestación de servi-
cios así lo haya solicitado/autorizado.

El objetivo de esta ley es mejorar la coordinación de la farmacia asistencial, uno 
de los marcos dentro de los que es legalmente posible la prestación de servicios por 
parte de los profesionales farmacéuticos, con otros actores y elementos del sistema 
sanitario para la mejora del sistema de salud.

Artículo 2. Condiciones de acceso y la incorporación de datos en la 
historia clínica
1. Los profesionales farmacéuticos de las farmacias comunitarias debidamente 

colegiados que, de conformidad con la normativa aplicable, desarrollen voluntaria-
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mente servicios asistenciales y de atención sanitaria y farmacéutica para el mejor 
interés del usuario podrán acceder a la historia clínica del usuario concreto al que 
se preste dicho servicio y en su caso, completarla siempre que: 

– La actuación del profesional farmacéutico se ajuste en todo momento a la nor-
mativa de protección de datos y la normativa de ordenación y prestación de servi-
cios sanitarios.

– La actuación del profesional farmacéutico esté justificada por la prestación de 
un servicio asistencial sanitario y de atención farmacéutica al usuario concreto y 
este último haya autorizado a dicho profesional, para el caso de que fuese necesario, 
a acceder y en su caso, completar, dicha historia clínica.

– La consulta o acceso a la historia clínica sea, en todo caso, necesario y pro-
porcionado.

– El registro o la incorporación de datos se realice en el mejor interés del usuario.
– El profesional farmacéutico persiga el mejor interés del usuario.

Artículo 3. Modificación del artículo 12 de la Ley 21/2000.
Se modifica el artículo 12 de la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los dere-

chos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la docu-
mentación clínica, que queda redactado del siguiente modo: 

Artículo 12. Conservación de la historia clínica.
1. La responsabilidad de la gestión, tratamiento y custodia de las historias clí-

nicas recae en la dirección de los centros sanitarios, o bien en los profesionales sa-
nitarios que llevan a cabo o desarrollan su actividad de forma individual. En todo 
caso, los profesionales sanitarios responsables de los centros o establecimientos sa-
nitarios serán responsables de la gestión y custodia de la documentación asistencial 
que se genere en dichos centros o establecimientos, por los actos de los restantes 
profesionales sanitarios o no sanitarios que estén a su cargo. El personal que ac-
ceda a datos de la historia clínica en el ejercicio de sus funciones queda sujeto al 
deber de secreto.

En todo caso, se entenderán por profesionales sanitarios, aquellos que, de con-
formidad con la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 
sanitarias, reúnan tal condición y asuman voluntariamente la prestación de servi-
cios sanitarios a favor de usuarios concretos que les autoricen a acceder en aquello 
que sea estrictamente necesario para la efectiva prestación de dichos servicios a la 
parte de la historia clínica de farmacia comunitaria y en su caso, completarla con 
las resultas de dicha prestación.

2. La historia clínica debe conservarse en las condiciones que garanticen la au-
tenticidad, la integridad, la confidencialidad, la preservación y el correcto mante-
nimiento y seguridad de la información asistencial registrada, y que aseguren su 
completa reproductibilidad en el futuro, durante el tiempo en que sea obligatorio 
conservarla, independientemente del soporte en que se encuentre, que no tiene que 
ser necesariamente el soporte original.

3. En el proceso de traslación de la información de la historia clínica, desde el so-
porte original a otro soporte, tanto si es digital como de otra naturaleza, debe garan-
tizarse la inalterabilidad, autenticidad y perdurabilidad de la información asistencial, 
así como la confidencialidad de los datos y de la información que contienen. Las me-
didas técnicas y organizativas de seguridad que se adopten a tal efecto deben ser re-
cogidas por protocolos internos aprobados por la dirección del centro sanitario o los 
propios profesionales a los que se refiere el apartado 1 cuando los mismos se presten 
directamente dichos servicios sin dependencia a órgano de dirección o de responsa-
bilidad alguno, que deben basarse en los criterios aprobados por la comisión técnica 
a la que se refiere la disposición final primera de la Ley 16/2010, de 3 de junio por la 
que se modifica la Ley 21/2000, de 29 de diciembre sobre los derechos de informa-
ción concerniente a la salud y la autonomía del paciente, y la documentación clínica.
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4. De la historia clínica debe conservarse, junto con los datos de identificación 
de cada paciente, como mínimo durante quince años desde la fecha de alta de cada 
proceso asistencial, la siguiente documentación: 

a) Las hojas de consentimiento informado.
b) Los informes de alta.
c) Los informes quirúrgicos y el registro de parto.
d) Los datos relativos a la anestesia.
e) Los informes de exploraciones complementarias.
f) Los informes de necropsia.
g) Los informes de anatomía patológica.
h) Los informes de asistencia y atención farmacéutica 
5. Los procesos de digitalización de la historia clínica que se lleven a cabo deben 

facilitar el acceso a la historia clínica desde cualquier punto del Sistema Nacional 
de Salud. A tal efecto, deben establecerse los mecanismos para hacer posible, me-
diante la tarjeta sanitaria individual, la vinculación entre las historias clínicas que 
cada paciente tenga en los organismos, centros y servicios del Sistema Nacional de 
Salud, y que permitan el acceso de los profesionales sanitarios a la información clí-
nica y el intercambio de dicha información entre los dispositivos asistenciales de las 
comunidades autónomas, de conformidad con las disposiciones sobre protección de 
datos de carácter personal.

6. La documentación que integra la historia clínica no mencionada por el aparta-
do 4 puede destruirse una vez hayan transcurrido cinco años desde la fecha de alta 
de cada proceso asistencial.

7. No obstante lo establecido por los apartados 4 y 6, debe conservarse de acuer-
do con los criterios que establezca la comisión técnica en materia de documenta-
ción clínica, a la que hace referencia la disposición final primera de la Ley 16/2010, 
de 3 de junio, por la que se modifica la Ley 21/2000, de 29 de diciembre, sobre los 
derechos de información concerniente a la salud y la autonomía del paciente y la 
documentación clínica, la documentación que sea relevante a efectos asistenciales, 
que debe incorporar el documento de voluntades anticipadas, y la documentación 
que sea relevante, especialmente, a efectos epidemiológicos, de investigación o de 
organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. En el tratamiento de 
esta documentación debe evitarse identificar a las personas afectadas, salvo que el 
anonimato sea incompatible con las finalidades perseguidas o que los pacientes ha-
yan dado su consentimiento previo, de acuerdo con la normativa vigente en materia 
de protección de datos de carácter personal. La documentación clínica también debe 
conservarse a efectos judiciales, de conformidad con la normativa vigente.

8. La decisión de conservar la historia clínica, en los términos establecidos por 
el apartado 7, corresponde a la dirección médica del centro sanitario, a propuesta 
del facultativo o facultativa, previo informe de la unidad encargada de la gestión de 
la historia clínica en cada centro. Esta decisión corresponde a los propios facultati-
vas o profesionales sanitarios cuando desarrollen su actividad de forma individual.

9. Los responsables de custodiar la historia clínica, a quienes se refiere el apar-
tado 1, también son responsables de destruir correctamente la documentación que 
previamente se haya decidido expurgar.

10. En el supuesto de cierre de centros, establecimientos y servicios sanitarios, 
o de cese definitivo de actividades profesionales sanitarias a título individual, debe 
garantizarse el mantenimiento del acceso legalmente reconocido a las historias clí-
nicas que se encuentren bajo la custodia de dichos centros, establecimientos sanita-
rios o profesionales sanitarios, en beneficio de la asistencia médica y, especialmente, 
de los derechos de los pacientes en materia de documentación clínica y de protec-
ción de datos personales. Los profesionales sanitarios colegiados que cesen en su 
actividad deberán poner a disposición de sus colegios profesionales, en el momento 
en el que cesen la actividad profesional, los historiales clínicos de los que sean po-
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seedores, al efecto que los colegios profesionales los remitan a las Administraciones 
competentes para su custodia.

11. Son aplicables a la conservación de la historia clínica, al proceso de trasla-
ción de información establecido por el apartado 3 y a la actividad de destrucción a la 
que se refiere el apartado 9 las medidas técnicas y organizativas de seguridad apli-
cables a los ficheros que contienen datos de carácter personal, en los términos esta-
blecidos por la normativa reguladora de la protección de datos de carácter personal.

12. Las prescripciones del presente artículo se entienden sin perjuicio de la apli-
cación de la normativa específica de prevención de riesgos laborales y de protección 
de la salud de los trabajadores en las historias clínicas relativas a la vigilancia de la 
salud de los trabajadores.

Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
El Govern desarrollará reglamentariamente en el plazo máximo de tres meses la 

normativa necesaria para la efectividad de esta ley.

Disposición final segunda. Participación de los colegios profesionales 
Los colegios los profesionales farmacéuticos deberán, en el marco de su actividad 

institucional, evaluar y participar activamente en la implementación efectiva de las 
disposiciones de esta ley. En particular, estos colegios deberán velar por fomentar el 
absoluto cumplimiento de esta ley por parte de los profesionales farmacéuticos.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.
Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial 

de la Generalitat de Cataluña, excepto las medidas que impliquen un aumento de 
los créditos o una disminución de los ingresos en relación con el presupuesto vigen-
te, que no entrarán en vigor, en la parte que comporte afectación presupuestaria, 
hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor.

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; David Mejía Ayra, Jorge Soler González, 

Martín Eusebio Barra López, Alfonso Sánchez Fisac, diputados, GP C’s

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les autocaravanes
250-00566/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 39518 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 27.10.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 39518)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 3

3. Preveure en el nou decret del reglament de turisme de Catalunya la possibilitat 
d’oferir àrees d’acollida d’autocaravanes en trànsit com a font de negoci i servei per 
a les finques rústiques (vinyes, granges, caves, etc.), ampliant així l’oferta d’allotja-
ment a les autocaravanes que circulen pel territori català i fomentant alhora el co-
merç de productes autòctons. Les instal·lacions han de donar compliment a totes les 
prescripcions urbanístiques i ambientals.
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Proposta de resolució sobre la construcció de la nova Escola El Roser, 
del Poal
250-00571/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40989 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40989)

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

2. Incloure, quan les disponibilitats pressupostàries ho permetin, en els pressu-
postos de la Generalitat la dotació necessària per a dur a terme l’execució de les 
obres de la nova escola El Roser al municipi del Poal (Pla d’Urgell).

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40987 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40987)

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

1. Valorar l’augment de la ràtio de Mossos d’Esquadra desplegats a la ciutat, 
d’acord amb la disponiblitat pressupostària i les necessitats globals de nous efectius 
en el conjunt de Catalunya, incorporant efectius procedents de les noves promocions 
previstes pel Departament d’Interior.

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

2. Continuar adoptant totes les mesures de coordinació necessàries entre la Po-
licia Nacional, la Guàrdia Civil, les Policies Locals i els Mossos d’Esquadra per a 
enfortir la seguretat mitjançant un pla conjunt d’acció en l’àmbit de les competències 
que corresponen a cada cos.
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Proposta de resolució sobre la determinació del tipus de llum d’avís 
dels vehicles de les agrupacions de defensa forestal
250-00575/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40985 / Admissió a tràmit: Mesa de la CI, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40985)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a treballar una 
proposta consensuada amb les ADF’s per tal de clarificar si s’escau, les funcions 
assignades i planificar els recursos materials de que disposen i la seva imatge iden-
tificativa.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40991 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40991)

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

1. Continuar realitzant una oferta educativa d’acord amb les necessitats d’esco-
larització del conjunt del municipi de Santa Coloma de Cervelló.

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

2. El Parlament de Catalunya valora positivament les obres d’adequació realit-
zades a l’antiga escola Montpedrós i insta el Govern a licitar, tan aviat com sigui 
possible, les obres d’ampliació d’aquest institut.
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Proposta de resolució sobre el transport escolar a l’Escola Joan 
Maragall de Rubí
250-00585/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40986 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40986)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 3

1. El Parlament de Catalunya valora positivament l’acord propiciat pel Departa-
ment pel curs 2016-2017 de mantenir l’aportació conjunta del Departament d’Ense-
nyament (a través del Consell Comarcal) i l’Ajuntament de Rubí, que cobreix apro-
ximadament el 80% del cost del servei.

Proposta de resolució sobre l’escola Cal·lípolis, de la Pineda, a Vila-seca
250-00588/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 40990 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 08.11.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40990)

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

1. El Parlament insta el Govern a continuar programant les actuacions neces-
sàries d’acord amb les necessitats d’escolartizació del conjunt del territori de Vila- 
seca.

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

2. El Parlament de Catalunya valora positivament la ruta de transport escolar 
des del barri de Cap Salou (municipi de Salou) amb destinació a l’escola Cal·lípo-
lis, de La Pineda (municipi de Vila-seca), la qual està prestant el servei per al curs 
2016-2017 tot i tractar-se d’un servei de transport escolar no obligatori, atès que 
els seus usuaris no estan en la situació de necessitat de canvi de municipi per a ser 
escolaritzats.
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Proposta de resolució sobre la creació de l’Obrony Terytorialnej pel 
Govern de Polònia
250-00658/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 40219 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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 creació de 
l’Obrony Terytorialnej per part del Govern polonès, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 13 de gener de 2016, davant una sèrie d’esdeveniments en la vida política po-

lonesa que van ser motiu de preocupació per part de les institucions europees, es va 
activar l’anomenat «Marc per la salvaguarda de l’imperi de la llei» de la Unió Eu-
ropea, un procediment en tres fases pel qual s’estableix un diàleg estructurat amb el 
Govern d’un Estat membre, quan es creu que hi ha un «risc sistèmic» per a l’imperi 
de la llei a qualsevol dels Estats membres de la Unió.

El passat 11 d’abril de 2016 una resolució del Parlament Europeu expressava la 
seva preocupació per la crisi oberta entre les institucions europees i el govern de 
Polònia a partir de les reformes impulsades per aquest sobre l’organització i fun-
cionament del Tribunal Constitucional polonès. L’esmentada resolució expressava, 
ensems, l’esperança del Parlament Europeu en que el diàleg estructurat entre el Go-
vern polonès i la Comissió doni lloc també a la reconsideració d’altres decisions del 
Govern polonès que han suscitat preocupació pel que fa a la seva legalitat i al seu 
possible impacte en els drets fonamentals.

Durant el mes de juny de 2016 la Comissió Europea va trametre una carta al 
Govern polonès, en la que s’advertia que les seves recents iniciatives (singularment 
la reforma del Tribunal Constitucional i la reforma de la Llei de mitjans de comuni-
cació), podien posar en risc l’Estat de Dret a Polònia i podien comportar, en el seu 
cas, l’aplicació del procediment previst a l’article 7 del Tractat de la Unió Europea, 
per a la salvaguarda de l’Estat de Dret, que preveu possibles sancions per als Estats 
membres.

En aquest context, i no obstant això, el passat 25 d’abril de 2016 el Ministre de 
Defensa polonès, Antoni Macierewicz, va signar el document oficial que obria la 
porta a la creació d’una nova «Força de Defensa Territorial» (Obrony Terytorialnej), 
i va al·legar aleshores que es tractava d’una necessitat davant «les intencions agres-
sives» de la Federació Russa.

Segons el més recent decret del Govern polonès que crea aquesta nova força, 
aquesta ha de contribuir a «construir els fonaments cristians i patriòtics del nostre 
sistema defensiu».

Aquesta nova força no estarà integrada a les forces armades poloneses ni sota 
comandament del seu Cap de l’Estat Major, sinó que respondrà directament davant 
el Ministre de Defensa del Govern polonès. Es preveu que estigui formada per 17 
brigades d’entre 1.500 i 2.000 integrants cadascuna, fins a un total d’uns 35.000 vo-
luntaris. Tot indica que aquests voluntaris provindran, bàsicament, de les associa-
cions paramilitars i ultranacionalistes que han prosperat sota l’empara de la ideolo-
gia marcadament reaccionària de l’actual govern polonès.

Les forces opositores al Govern polonès denuncien que aquesta força paramilitar 
esdevindrà de facto una guàrdia pretoriana del Govern actual, i algunes organitza-
cions socials expressen el temor que la seva existència empari i legitimi els discur-
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sos d’odi contra grups opositors, i contra determinats col·lectius, que s’han estès en 
els darrers anys a Polònia, o fins i tot el temor a que els seus integrants participin en 
l’assetjament al que sovint es veuen sotmesos.

El respecte a l’Estat de Dret, la democràcia, els drets humans, les llibertats fo-
namentals i els valors i principis consagrats als Tractats de la UE i als instruments 
internacionals de drets humans són obligacions que incumbeixen a la Unió i als seus 
Estats membres i han de ser respectades.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Mostra la seva alarma i la seva més profunda preocupació per la creació, per 

part del Govern polonès, de l’anomenada Força de Defensa Territorial.
2. Demana l’establiment de garanties respecte a la naturalesa i funcions d’aques-

ta força armada, en el sentit de garantir-ne el caràcter democràtic, incloent-hi que no 
es tracti d’una milícia reclutada entre els afins a una determinada adscripció ideo-
lògica. Així mateix, demana el reforçament de l’empara i protecció a les persones, 
col·lectius, partits i mitjans que expressen discrepàncies respecte a l’acció o punts de 
vista del Govern polonès, o una visió crítica de la societat polonesa en algun aspecte 
o en el seu conjunt.

3. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a traslladar l’alarma i preocu-
pació expressades pel Parlament de Catalunya, així com la demanda de garanties 
que l’acompanya, a totes les instàncies d’àmbit estatal i supraestatal al seu abast i, 
en particular a les instàncies de la Unió Europea.

Palau del Parlament, 28 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el restabliment de totes les funcions 
dels grups d’atenció a la víctima de les comissaries dels Mossos 
d’Esquadra
250-00659/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 40392 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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 restablir totes les funcions als Grups d’Atenció a la Víctima (GAV), per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
La Llei del dret de les dones a eradicar la violència masclista remarca en el seu 

títol tercer: «els drets de les dones en situacions de violència masclista a la preven-
ció, l’atenció, l’assistència, la protecció, la recuperació i la reparació integral». I ho 
desenvolupa en diferents articles del capítol 1: 

Article 30. Contingut del dret a la protecció efectiva 1. Les dones que es troben 
en risc o en situació de violència masclista tenen dret a rebre de forma immediata 
de les administracions públiques de Catalunya una protecció integral, real i efectiva. 
2. Les garanties de protecció s’han d’assegurar tant per mitjans tecnològics com per 
serveis policials, i també per qualsevol altre mitjà que asseguri la protecció de les 
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dones. 3. Els objectius dels dispositius de protecció destinats a les dones en risc o en 
situació de violència masclista són: a) Facilitar la localització i la comunicació per-
manent. b) Proporcionar una atenció immediata a distància. c) Facilitar la protecció 
immediata i adequada davant de situacions d’emergència.

Article 31. Forces i cossos de seguretat 1. La Policia de la Generalitat - Mossos 
d’Esquadra ha de vigilar i controlar el compliment exacte de les mesures acorda-
des pels òrgans judicials. En el marc de cooperació establert amb les forces i cossos 
de seguretat, les policies locals de Catalunya han de col·laborar per a assegurar el 
compliment de les mesures acordades pels òrgans judicials. 2. Les administracions 
públiques de Catalunya han de garantir que els cossos de policia autonòmica i local 
prestin l’atenció específica en protecció a les dones que pateixen alguna de les for-
mes de violència que aquesta llei recull. 3. Les administracions públiques de Catalu-
nya han de garantir que els cossos policials disposin de l’adequada formació bàsica 
en matèria de violència masclista i de la formació i la capacitació específiques i per-
manents en matèria de prevenció assistència i protecció de les dones que pateixen 
violències.

Per tot això, el 2005 es van crear els Grups d’Atenció a la Víctima (GAV) per tal 
de garantir una atenció específica a les dones que pateixen violència masclista i van 
rebre formació sobre com atendre les dones, agafar la denúncia i informar-les dels 
seus drets (dret a un advocat/ada en comissaria i en seu judicial, què és la comparei-
xença, com fer la denúncia. etc.).

Des del 2011, les GAV es centren en el seguiment i acompanyament dels casos 
de violència (especialment amb Ordres de Protecció) però no agafen denúncies. Les 
denúncies les agafen les comissaries (OAC) atès que tenen una franja més àmplia 
d’atenció horària. El problema és que per falta de recursos no tot el cos de mossos 
d’esquadra rep la formació adequada i no poden, doncs, donar la atenció especia-
litzada.

Això afecta directament a l’atenció que rep una dona quan es decideix a de-
nunciar, afecta també a que no es faci enrere i decideixi retirar la denúncia perquè 
s’adoni que no hi ha acceptació del seu relat, afecta a que es pugui fer una bona va-
loració del risc, afecta a la l’atenció judicial que rebrà durant tot el procés.

Atesa la necessitat de resoldre aquesta situació d’indefensió de les dones víctimes 
de violència de gènere, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta 
la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a restablir totes les funcions inicials 

dels Grups d’Atenció a la Víctima (GAV), de manera que siguin aquests mateixos 
equips els que agafin les denúncies, tota vegada que l’horari més restringit dels 
equips no és determinant en el cas de les denúncies per violència masclista.

Palau del Parlament, 02 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 
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Proposta de resolució sobre el compromís de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals amb la igualtat de sexes
250-00660/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 40430 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Proposta de resolució per a un major compromís de la CCMA amb 
la igualtat de sexes, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Creiem que hem d’exigir al mitjans audiovisuals públics d’una societat democrà-

tica del segle xxi el seu compromís amb la igualtat de sexes. Malauradament, veiem 
que això no és així a Catalunya.

Per posar alguns exemples, Televisió de Catalunya va coproduir L’endemà, una 
pel·lícula documental dirigida per Isona Passola que es va estrenar al setembre de 
2014 i només dos mesos després ja es va poder veure a TV3. En aquest film, es fri-
volitza constantment el tema de la violència masclista i amb el de la prostitució. És 
una pel·lícula amb una clara visió patriarcal i masclista.

D’altra banda, una de les sèries de més audiència de les produïdes i emeses per 
TV3, Merlí, ha rebut crítiques pels seus clixés masclistes i llenguatge estereotipat.

També es freqüent veure tertúlies i debats «d’experts» on tots o la majoria de 
participants són homes. Tanta indignació provoca aquest fet que al juliol de 2016 és 
va fer públic el manifest «On són les dones» per reclamar més presència femenina 
als mitjans de comunicació públics i privats.

Malgrat això, a Fora de sèrie, un dels programes estrella de la temporada tar-
dor-hivern de 2016 no ha presentat ni una sola dona. Fins el moment, cinc progra-
mes i deu homes.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-

als a 
1. Vetllar per que els continguts de la seva programació siguin respectuosos amb 

les dones i que reflecteixin els valors democràtics d’igualtat i respecte a les dones i 
una presència equilibrada dels dos sexes en els continguts i la projecció pública de 
la CCMA.

2. Adoptar totes les mesures necessàries per tal que la composició de les seves 
tertúlies es correspongui amb la composició real de la societat catalana, garantit-
zant d’aquesta manera la proporcionalitat de presència de dones en dits programes.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s
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Proposta de resolució sobre els sensors del riu Sió
250-00661/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 40432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los 
sensores del río Sió, para que sea sustanciada ante la Comissió de Governació, Ad-
ministracions Públiques i Habitatge, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La catástrofe acaecida el pasado noviembre de 2015 en el municipio de Agra-

munt (Lleida), que acabó con la vida de cuatro personas por la crecida (rubinada) 
del río Sió, puso de manifiesto la necesidad de coordinar de forma más efectiva to-
das las actuaciones de las diferentes administraciones, en aras a mejorar la eficacia 
frente a las catástrofes naturales.

El Ayuntamiento de Agramunt está instalando sensores que envían información 
de los caudales del río Sió en tres puntos del curso, una medida a todas luces acer-
tada dadas las posibilidades, ámbito y limitaciones municipales.

Hay que destacar que tan importante como disponer de estos datos es el trata-
miento profesional de los mismos. Y debe recordarse que el río es un accidente geo-
gráfico supramunicipal y que no entiende ni respeta fronteras, tanto es así que en la 
última rubinada en Agramunt prácticamente no hubo precipitaciones.

En relación a los sensores, debe destacarse que la instalación de equipos sólo ga-
rantiza el envío de datos, los cuales tienen que ser interpretados 24h al día los 365 
días del año por personal cualificado y en coordinación con los sistemas de emer-
gencias que activen los protocolos de emergencias.

Por todo ello, el grupo parlamentario de Ciutadans presenta la siguiente

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a establecer conve-

nios de colaboración con los ayuntamientos, con el fin de instalar sistemas de reco-
gida de datos en los ríos en coordinación con la Direcció General de Protecció Civil 
de la Generalitat. Dicho organismo asumirá la interpretación de los datos recogidos 
y las actuaciones que se deriven según el protocolo establecido a tal efecto.

Palacio del Parlamento, 2 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP C’s 

Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en 
matèria de tabac
250-00662/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 40451 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Ciuta-

dans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parla-
ment, presenta la Proposta de resolució per tenir una televisió pública modèlica en 
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matèria de tabac, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Control de 
l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb el text següent: 

Exposició de motius
El paper de les televisions com a canal de comunicació a la ciutadania és indis-

cutible. De la mateixa forma, les sèries de televisió són una forma molt potent per 
arribar a la ciutadania. S’entén que no podem tenir influència en el contingut de 
moltes d’elles pel fet de ser importades. No obstant això, hi ha algunes sèries que es 
realitzen a Catalunya i que són, per tant, pròpies. Les escenes d’adolescents fumant 
són contradictòries amb totes les polítiques sanitàries encaminades a fomentar els 
bons hàbits, especialment quan s’intenta evitar que aquest grup heterogeni no s’ini-
ciï en hàbits tòxics.

Està demostrat que el fet que els adolescents vegin tabac a la pantalla es relacio-
na amb un augment molt important de la possibilitat d’iniciar-se en l’hàbit tabàquic 
i convertir-se a la llarga en addictes a la nicotina (això la industria del tabac ho sap 
i l’utilitza en el seu benefici). Normalitzar en una escena televisiva a gent fumant és 
un error que cal evitar, és una acció publicitària d’un producte nociu a la qual des de 
les administracions públiques hem d’intentar no donar cobertura. Fumar és dolent i 
cal ser clar en aquest tema.

No hi ha dubte que hi ha algunes sèries que cauen en tòpics, estereotips, amb 
representacions socials esbiaixades, amb biaixos de gènere ben evidents, que indub-
tablement cal canviar, però és especialment important fer esforços per eliminar el 
tabac de les escenes. No hi ha cap motiu per incorporar el tabac en cap argument i 
cal contribuir a fomentar bones pràctiques de salut a totes les polítiques.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovi-

suals a adoptar totes les mesures necessàries per tal de cursar les instruccions per-
tinents als equips de guió i de producció dels mitjans públics catalans, sigui aquesta 
producció externa o interna, perquè els programes emesos a les televisions públi-
ques catalanes no emprin el tabac en cap escena, per tal de contribuir a conscienciar 
els adolescents a que no iniciïn hàbits tòxics.

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt GP C’s

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00663/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 40480 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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 el Trastorn Es-
pecífic del Llenguatge (TEL), per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Trastorn Específic del Llenguatge (TEL) és, segons l’American Speech-Lan-

guage-Hearing Association (ASHA), «una dificultat amb el llenguatge que no està 
causada per cap dèficit evident a nivell neurològic, intel·lectual o emocional, i que 
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pot afectar al desenvolupament del vocabulari, la gramàtica i les habilitats de 
conversa».

En moltes ocasions, aquest trastorn presenta comorbiditat amb altres alteracions 
com a trastorn d’espectre autista, hiperactivitat, dèficit d’atenció o psicomotricitat. 
Resulta difícil fer un diagnòstic del TEL ja que és un trastorn amb una gran diversi-
tat i heterogeneïtat en els casos que l’engloben, però tots ells tenen en comú els greus 
problemes amb el llenguatge.

Aquestes dificultats al llenguatge s’evidencien en: llenguatge inintel·ligible en-
tre els 3 i 5 anys i a les subsegüents etapes; construcció ineficient del missatge tant 
a la fonètica com a la semàntica i la pragmàtica; dificultat en classificar paraules i 
significats; dificultats a la lectoescriptura; problemes d’atenció; tendència a la hiper-
activitat i comportaments disruptius; dificultats per gestionar les emocions i per la 
sociabilització amb la frustració que això comporta, etc. Tot això provoca seriosos 
problemes en l’adquisició de coneixements.

Des de que la família detecten que hi ha algun problema fins que es dóna el diag-
nòstic passa molt de temps. Poden passar cinc o sis anys i sense diagnòstic no es 
pot aplicar cap tractament. La intervenció primerenca és vital i determina l’evolució 
posterior de l’afectat i, per tant, és primordial millorar aquest aspecte.

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. Crear i implementar un protocol per tal de facilitar la detecció precoç i l’es-

tabliment de procediments d’intervenció adequats en relació al Trastorn Específic 
del Llenguatge.

2. Establir un protocol als centres escolars que garanteixi una correcta atenció a 
la diversitat amb els suports psicològics i logopèdics adequats.

3. Fer difusió a les aules catalanes de tots els aspectes relacionats amb el Tras-
torn Específic del Llenguatge, amb l’objectiu de normalitzar aquesta problemàtica 
entre els alumnes i evitar casos d’assetjament escolar.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos 
d’Esquadra destinats a casos de violència masclista
250-00664/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 40648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, 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 dotación de agentes de Mossos d’Esquadra destinados a casos de violencia mac-
hista, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La ley 5/2008 de 24 de abril del derecho de las mujeres a erradicar la violencia 

machista parte de la premisa que los derechos de las mujeres son derechos humanos. 
La violencia machista es una grave vulneración de estos derechos y un impedimento 
para que las mujeres puedan lograr la plena ciudadanía, la autonomía y la libertad.
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La ley establece los mecanismos para contribuir a la erradicación de la violencia 
machista que sufren las mujeres. La normativa internacional, nacional, autonómica 
y local ha desarrollado un amplio conjunto de derechos y medidas para erradicar las 
violencias contra las mujeres

Durante los últimos años, en España se han producido avances legislativos en 
materia de lucha contra la violencia machista.

El Estatuto de Autonomía de Cataluña da un trato muy sensible a las mujeres y 
aborda de forma específica los derechos de las mujeres ante la violencia machista. Así, 
en su artículo 153 aborda las políticas de género disponiendo que corresponde a la Ge-
neralidad la competencia exclusiva de la regulación de las medidas y los instrumentos 
para la sensibilización sobre la violencia de género y para su detección y prevención, 
así como la regulación de servicios y recursos propios destinados a conseguir una pro-
tección integral de las mujeres que han sufrido o sufren este tipo de violencia.

El título III de la propia Ley 5/2008 regula todos los derechos de las mujeres a la 
prevención, la atención, la asistencia, la protección, la recuperación y la reparación 
integral, que pasan a ser el núcleo central de los derechos de las mujeres en situa-
ciones de violencia machista. En su capítulo 1 determina el derecho a la protección 
efectiva, lo que vincula a los cuerpos de policía autonómica y local, los cuales deben 
vigilar y controlar el cumplimiento exacto de las medidas acordadas por los órga-
nos judiciales.

Durante el año 2015 los Mossos d’Esquadra recibieron 12.790 denuncias de vio-
lencia machista en el ámbito de la pareja, llegando a incrementarse las denuncias 
recibidas en el ámbito judicial respecto a las que hubo en el año anterior, por lo que 
la tendencia muestra un ligero aumento en el número de casos. Ha habido 16.443 se-
guimientos policiales de los que un 57,42% tienen medidas judiciales de protección 
en vigor y el 42,58% restante son seguimientos a víctimas que no tienen medidas 
judiciales o de fiscalía de protección otorgada.

En el informe del año 2015 del TSJC se destaca que en los últimos ejercicios se 
ha considerado necesario singularizar y ampliar la información sobre esta materia, 
en concreto sobre los delitos que incluyendo los establecidos en el art 153 del Có-
digo Penal y los del artículo 173 del propio texto legal suponen cerca del 70% de la 
actuación policial y judicial.

Los procedimientos judiciales también van en aumento. En el año 2015 hubo un 
incremento del 29,56% respecto al año 2014. Las órdenes de protección adoptadas ju-
dicialmente también se han incrementado con prevalencia de la orden de alejamien to 
y prohibición de comunicación. Esto significa una mayor carga de trabajo para los 
Mossos d’Esquadra que se dedican a esta labor y que requieren de una continuidad 
casi diaria para cada una de las personas que deben proteger por lo que, para aten-
der y controlar debidamente el cumplimiento exacto de las medidas acordadas, es 
necesario que exista un mayor número de efectivos destinados a esta materia, que 
además tengan la especialización necesaria para abordarla en la forma más eficaz.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat, sin perjuicio de las 

medidas de formación y concienciación social que deben aplicarse en otros ámbitos 
de actuación a: 

1. Hacer un estudio, con carácter urgente, y dentro del presente periodo de sesio-
nes, que determine las necesidades reales del número de efectivos de Mossos d’Es-
quadra que deban ser destinados al Grupo de Atención a la Víctima (GAV).

2. Una vez determinadas las necesidades reales, según el estudio solicitado en 
el párrafo anterior, se acuerde ampliar en el número indicado en el citado estudio, 
la plantilla de efectivos de Mossos d’Esquadra destinados al GAV estableciendo un 
periodo máximo de 6 meses para cubrirlo.

Fascicle segon
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3. Potenciar la formación y especialización de los efectivos del cuerpo de Mossos 
d’Esquadra destinados a GAV.

4. Realizar un programa de formación específica destinada a las unidades de se-
guridad ciudadana a fin de dotarles de mejores recursos para identificar indicios de 
problemas de violencia de género.

Palacio del Parlamento, 3 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre les cambres de comerç
250-00665/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 40673 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les cambres de co-
merç, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Les cambres de comerç de Catalunya, des de la seva realitat territorial, i adap-

tant-se a les necessitats empresarials de diferents magnituds, realitzen una funció 
essencial de suport a la internacionalització i innovació de l’empresa catalana, ob-
jectius irrenunciables per al teixit empresarial català com a via de sortida de la cri-
sis i construcció d’un nou model productiu per al qual també, amb el suport de les 
cambres de comerç, tindran un paper essencial els emprenedors.

El model de cambres actual ha tingut sempre una voluntat de col·laboració i co-
ordinació amb el Govern en bona part de les polítiques empresarials, però sempre 
mantenint la seva autonomia, aportant el punt de vista territorial a les propostes i 
actuacions conjuntes del sistema cameral català.

La redacció de l’avantprojecte de llei de cambres de comerç sembla que podria 
trencar bona part d’aquest model i s’allunya de la realitat del teixit empresarial ca-
talà i de la voluntat d’obtenir una llei consensuada i ajustada a la realitat econòmica 
empresarial i territorial.

Sense la participació de les cambres de comerç difícilment podrem obtenir una 
llei útil i encara menys si, com preveu l’avantprojecte de llei, es vol substituir el 
Consell General de Cambres de Catalunya per una cambra de comerç general de 
Catalunya, que transformaria la resta de cambres en unes delegacions sense capa-
citat de decisió.

Aquesta mesura, del tot intervencionista, acaba creant una estructura que acaba-
ria amb la naturalesa actual de les cambres de comerç, sota el control d’un organis-
me que competiria en captació d’empreses i representació amb les tretze cambres 
actuals.

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. Mantenir, a la pròxima llei de cambres de comerç de Catalunya actualment 

en redacció, el nivell de representativitat i autonomia de les actuals cambres de 
comerç de Catalunya a través del Consell General de Cambres de Catalunya, man-
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tenint aquest òrgan de govern com a òrgan de coordinació de les cambres a Cata-
lunya.

2. Assegurar a aquesta mateixa llei un sistema de finançament suficient per a les 
cambres de comerç catalanes.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’ictus
250-00666/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 40731 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, David Mejía Ayra, diputado del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la preven-
ción del ictus, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
En Cataluña unas 13.000 personas sufren un ictus cada año, 1.300 de las cuales 

son menores, según han apuntado fuentes de la Fundación Ictus. Los accidentes vas-
culares en el cerebro han crecido un 43% en los últimos diez años entre la población 
de 25 a 44 años.

Reconocer los síntomas de un ictus cuando éste se produce, tratarlo como una 
emergencia médica y acceder a una unidad especializada en ictus mejora de forma 
sustancial los resultados médicos.

Una de cada seis personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida según el presi-
dente de World Stroke Organization (WSO).

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Mediante el Departamento de Salud, aumentar las campañas de conciencia-

ción para prevenir el ictus.
2. Garantizar un acceso equitativo a las unidades y los tratamientos de la fase 

aguda del ictus.

Palacio del Parlamento, 4 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; David Mejía Ayra, diputado, GP C’s 
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2015, sobre 
l’Institut Català de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables 
i subvencions, corresponent als exercicis 2012 i 2013
256-00001/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 40610; 40624; 40772; 40824; 40828; 40864 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

CSC, 07.11.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 40610)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses Cultu-
rals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent als exercicis 2012 i 2013 
(tram. 256-00001/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Em-

preses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent als exercicis 
2012 i 2013 (tram. 256-00001/11).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 
Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 40624)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses Cultu-
rals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent als exercicis 2012 i 2013 
(tram. 256-00001/11)

Proposta de resolució
1. Incorporar totes les recomanacions de l’informe 21/2105 de la sindicatura de 

comptes en les properes convocatòries de subvencions i en l’atorgament de totes 
elles.

2. Donar compliment a la llei de transparència i garantir el fàcil accés a la in-
formació sobre els membres dels òrgans de govern de l’ICEC i els alts càrrecs de 
l’ICEC així com la seva remuneració en el seu web.
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3. Emetre un informe exhaustiu sobre les subvencions atorgades per l’ICEC di-
rectament o mitjançant les societats mercantils de les quals són partícips els mem-
bres dels diferents òrgans de govern amb indicació del sentit de vot dels components 
i la presència dels mateixos en les votacions.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40772)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català 
de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent als 
exercicis 2012 i 2013 (tram. 256-00001/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Ins-

titut Català de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, cor-
responent als exercicis 2012 i 2013 (tram. 256-00001/11) i insta el Govern a seguir 
les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 40824)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, diputa-

da del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix 
l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2015, 
sobre l’Institut Català de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables i subven-
cions, corresponent als exercicis 2012 i 2013 (tram. 256-00001/11).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 21/2015, sobre 

l’Institut Català de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, 
corresponent als exercicis 2012 i 2013 (tram. 256-00001/11) i insta el Govern a se-
guir les recomanacions del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a que, donada la naturalesa de l’ob-
jecte de contractació, es flexibilitzin els criteris de les bases dels concursos per crear 
i facilitar el creixement d’espais crítics, d’avantguarda, interculturals, de manera que 
es faciliti l’accès a les ajudes també a projectes que escapen al «mainstream» domi-
nant. Així evitem la possible aparició de greuges, innecesaries «censures» (reals o 
pressumptes) i aconseguim que la igualtat d’oportunitats en projectes culturals sigui 
més efectiva.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, dipu-

tada, GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40828)

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

amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu als informes de 
fiscalització presentats per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses Cultu-
rals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent als exercicis 2012 i 2013 
(tram. 256-00001/11)

– Informe de fiscalització 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-
00010/11)

– Informe de fiscalització 4/2016, sobre el Programa 222, trànsit i seguretat vià-
ria, corresponent al 2012 (tram. 256-00011/11)

Proposta de resolució
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 21/2015, sobre 

l’Institut Català de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, 
corresponent als exercicis 2012 i 2013 (tram. 256-00001/11) i insta a seguir les re-
comanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 1/2016, sobre el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exer-
cicis 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-00010/11) i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 4/2016, sobre el 
Programa 222, trànsit i seguretat viària, corresponent al 2012 (tram. 256-00011/11) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 40864)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el artículo 183.5 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate del pro-
cedimiento relativo al informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatura de 
Comptes: 

– Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses Cultu-
rals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent als exercicis 2012 i 2013 
(tram. 256-00001/11)

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya aprueba el informe de fiscalización 21/2015 sobre 

el Institut Català de les Empreses Culturals, aportaciones reintegrables y subvencio-
nes del 2012 y 2013

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
a. Implementar en el ICEC un plan estratégico plurianual de subvenciones en que 

fije objetivos y efectos, plazos para su consecución, previsión de costes y fuentes de 
financiación para cada una de las 8 líneas de subvenciones.
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b. Aprobar un Reglamento para el desarrollo del Art. 8 de la Ley general de Sub-
venciones –que en Catalunya no existe– que incluya principios directores, ámbito, 
contenido, competencia de aprobación, seguimiento y efectos del incumplimiento.

c. Vincular todas las subvenciones a procedimientos de concurrencia pública, así 
como suspender la adjudicación de las mismas hasta que no se completen documen-
talmente los expedientes justificativos de las mismas, con expresa mención de los 
motivos que justifican concesión de las ayudas.

d. Implementar un programa de seguimiento y retorno de aquellas subvenciones 
de carácter reintegrable en las empresas culturales que han recibido las mismas y 
arrojan un balance de beneficios que lo permita.

e. Garantizar que las subvenciones y aportaciones reintegrables respetan lo esta-
blecido en la sentencia del TC sobre cooficialidad de lenguas, asegurando la igual-
dad de oportunidades y ayudas a proyectos elaborados en ambas lenguas oficiales.

f. Implementar las obligaciones contenidas en la Ley de Transparencia en cuanto 
al ICEC.

g. Implementar un Código ético para el Consejo General y el Consejo de Ad-
ministración que fije sistemas de abstención de sus miembros que tengan intereses 
en empresas culturales que concurran a las líneas de subvenciones y aportaciones 
reintegrables del ICEC.

Palacio del Parlamento, 7 de noviembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz GP PPC

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2016, sobre el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, 
corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012
256-00010/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 40609; 40623; 40770; 40825; 40828; 40863 / Admissió a tràmit: Mesa de la 

CSC, 07.11.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 40609)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-
00010/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 1/2016, sobre el Centre de Telecomunica-

cions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012 
(tram. 256-00010/11).

2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 
Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 
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GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 40623)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta 
de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu a l’informe de fiscalització 
presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-
00010/11)

Proposta de resolució
1. Dur a terme els tràmits legals pertinents per tal de procedir, d’acord amb les 

conclusions de l’informe de la sindicatura de comptes a la declaració de nul·litat del 
contracte relatiu al projecte Xarxa Oberta 2010.

2. Obrir un expedient disciplinari i de responsabilitat contra la persona referida 
en la conclusió 27 de la pàgina 118 de l’informe 1/2016 relativa a l’expedient CCPP/
CTTI/2010/1, amb exigència de les indemnitzacions pels danys i perjudicis corres-
ponents que es puguin derivar de la declaració de nul·litat referida en el punt 1.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40770)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de 
Comptes: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2016, sobre el 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exer-
cicis 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-00010/11) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 40825)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, diputa-

da del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix 
l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2016, 
sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent 
als exercicis 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-00010/11).
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Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 1/2016, sobre el 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exer-
cicis 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-00010/11) i insta el Govern a seguir les recoma-
nacions del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Que mentre no es tingui clar el concepte i mecànica dels dialegs competitius, 

deixin d’utilitzar-se.
b) Clarificar els interessos particulars dels que formen part de les Meses de Con-

tractavió i aplicar les incompatibilitats i la transparència.
c) No repetir casos de portes giratòries, i menys si són tan flagrants com el que 

refereix l’Informe.
d) Deixar de condicionar els contractes públics als interessos de les companyies 

privades contractades, com es descriu a l’Informe.
e) Demanar més responsabilitat en la redacció de les al·legacions en la mesura 

que respondre que és «opinable» el que el Síndic denúncia com a mala praxi és una 
manca de respecte a la societat i una frivolitat que no haurien de permetre’s els res-
ponsables d’empreses públiques.

f) Recomanar també a la CTDI més exigència en la «accountability» de les em-
preses públiques per evitar repetir situacions gens edificants com la que es desprèn 
del Informe de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, dipu-

tada, GP CSP 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40828)

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

amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu als informes de 
fiscalització presentats per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses Cultu-
rals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent als exercicis 2012 i 2013 
(tram. 256-00001/11)

– Informe de fiscalització 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-
00010/11)

– Informe de fiscalització 4/2016, sobre el Programa 222, trànsit i seguretat vià-
ria, corresponent al 2012 (tram. 256-00011/11)

Proposta de resolució
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 21/2015, sobre 

l’Institut Català de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, 
corresponent als exercicis 2012 i 2013 (tram. 256-00001/11) i insta a seguir les re-
comanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 1/2016, sobre el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exer-
cicis 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-00010/11) i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.
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– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 4/2016, sobre el 
Programa 222, trànsit i seguretat viària, corresponent al 2012 (tram. 256-00011/11) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 40863)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el artículo 183.5 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate 
del procedimiento relativo al informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatu-
ra de Comptes: 

– Informe de fiscalització 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-
00010/11)

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya aprueba el informe de fiscalización 1/2016 sobre el 

Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, ejercicios 2010, 2011 
y 2012.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
a. Remitir copia de este informe de fiscalización para su incorporación a los au-

tos, una vez personado en calidad de perjudicado en las actuaciones judiciales que 
se siguen en el Juzgado de Instrucción 2 de Mataró.

b. Realizar una clasificación y valoración de los arrendamientos financieros, terre-
nos e inmuebles de éste, y otros entes públicos, a fin de valorar correctamente la 
deuda y el inmovilizado, evitando que se produzca un desvío en la imagen contable 
de estos entes.

c. Iniciar los trámites para recuperar las dietas por asistencia de los miembros 
del consejo de administración del CTTI, recurriendo a las acciones legales si la vía 
amistosa no fructificara en el reintegro del cobro indebido de dichas dietas.

Palacio del Parlamento, 7 de noviembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz GP PPC

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2016, sobre el 
Programa 222, trànsit i seguretat viària, corresponent al 2012
256-00011/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 40611; 40771; 40826; 40828; 40865 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 

07.11.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 40611)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
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Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 4/2016, sobre el Programa 222, trànsit i seguretat vià-
ria, corresponent al 2012 (tram. 256-00011/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe de fiscalització 4/2016, sobre el Programa 222, trànsit i se-

guretat viària, corresponent al 2012 (tram. 256-00011/11).
2. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 40771)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Regla-
ment del Parlament, presenten la següent proposta de resolució, subsegüent al debat 
del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2016, sobre el Programa 222, 
trànsit i seguretat viària, corresponent al 2012 (tram. 256-00011/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2016, sobre el Pro-

grama 222, trànsit i seguretat viària, corresponent al 2012 (tram. 256-00011/11) i 
insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 40826)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
El Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix 

l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2016, 
sobre el Programa 222, trànsit i seguretat viària, corresponent al 2012 (tram. 256-
00011/11).

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 4/2016, sobre el 

Programa 222, trànsit i seguretat viària, corresponent al 2012 (tram. 256-00011/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a demanar al Servei Català de 
Trànsit un informe sobre el calendari d’incorporació de cada una de les 4 les reco-
manacions de la Sindicatura de Comptes al seu informe 4/2016.

Palau del Parlament, 7 de novembre de 2016
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, dipu-

tada, GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 40828)

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

amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució subsegüent al debat del procediment relatiu als informes de 
fiscalització presentats per la Sindicatura de Comptes: 

– Informe de fiscalització 21/2015, sobre l’Institut Català de les Empreses Cultu-
rals, aportacions reintegrables i subvencions, corresponent als exercicis 2012 i 2013 
(tram. 256-00001/11)

– Informe de fiscalització 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-
00010/11)

– Informe de fiscalització 4/2016, sobre el Programa 222, trànsit i seguretat vià-
ria, corresponent al 2012 (tram. 256-00011/11)

Proposta de resolució
– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 21/2015, sobre 

l’Institut Català de les Empreses Culturals, aportacions reintegrables i subvencions, 
corresponent als exercicis 2012 i 2013 (tram. 256-00001/11) i insta a seguir les re-
comanacions de la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 1/2016, sobre el 
Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als exer-
cicis 2010, 2011 i 2012 (tram. 256-00010/11) i insta a seguir les recomanacions de 
la Sindicatura.

– El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 4/2016, sobre el 
Programa 222, trànsit i seguretat viària, corresponent al 2012 (tram. 256-00011/11) 
i insta a seguir les recomanacions de la Sindicatura.

Palau del Parlament, 4 de novembre de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 40865)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz del Grup Parlamentari del Partit Popular 

de Catalunya, de acuerdo con lo que establece el artículo 183.5 del Reglamento del 
Parlamento, presenta la siguiente propuesta de resolución subsiguiente al debate 
del procedimiento relativo al informe de fiscalitzación presentado por la Sindicatu-
ra de Comptes: 

– Informe de fiscalització 4/2016, sobre el Programa 222, trànsit i seguretat vià-
ria, corresponent al 2012 (tram. 256-00011/11)

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Catalunya aprueba el informe de fiscalización 4/2016 sobre el 

Programa 222, tráfico y Seguridad Vial de 2012.
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
a. Implementar un sistema de contabilidad analítica para identificar correcta-

mente gastos y costes en relación a los objetivos encomendados.
b. Revertir, en no menos del 80%, el importe de la recaudación por multas a fin 

de prevenir, reeducar y conseguir una menor tasa de siniestralidad en las carreteras 
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catalanas, asegurando que dichos recursos son para mejorar la seguridad vial y no 
un impuesto encubierto.

Palacio del Parlamento, 7 de noviembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portavoz GP PPC

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, relativa 
a la memòria històrica, i d’altres normes relacionades
270-00004/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP C’s (reg. 40980; 41008).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 11.11.2016; 12:00 h.
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Socials i Famílies
410-00012/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40381 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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’Afers Socials i Famílies
Alta: Lorena Roldán Suárez
Baixa: Antonio Espinosa Cerrato

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Seguretat Viària
411-00004/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 40450 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.11.2016

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

amb el que estableix l’article 50 del Reglament del Parlament, comunica els canvis 
següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de la Seguretat Viària
Alta: Maria Valle Fuentes 
Baixa: Jorge Soler González

Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 67/XI, sobre les subvencions 
als agricultors per a la instal·lació de xarxes antipedra
290-00055/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40427 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2016

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 67/XI, sobre 
les subvencions als agricultors per a la instal·lació de xarxes antipedra (tram. 290-
00055/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt a), l’informe en qüestió s’ha elaborat sota la coordinació de la 
Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, la Direcció General de Desenvolupa-
ment Rural, la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimen-
tàries i l’IRTA.

L’informe fa un anàlisi de la situació actual al sector fructícola  en tant que 
és l’únic del que se’n disposa de dades fiables en relació a les xarxes antipedregada, 
així com del nivell d’implantació d’aquestes estructures de protecció contra pedre-
gades, les assegurances agràries i les diferents línies de suport econòmic o de finan-
çament als que poden accedir els productors en l’actualitat.

També, s’analitza el cost mitjà que pot representar la compra i instal·lació d’una 
estructura de protecció contra pedregades i s’aporten dades  interessants dels tre-
balls que duu a terme l’IRTA en el marc del «Projecte Pro-Fruit: Observatori de les 
xarxes antipedra», en el que hi col·laboren empreses del sector, el propi IRTA i el 
DARP.

Està previst que en una propera Taula Sectorial Agrària de la Fruita Dolça es 
traslladi al sector per a que, si s’escau, se’n puguin fer aportacions i així pugui ser 
consensuat.

Pel que fa al punt b), l’informe, d’acord amb tot el que recull, mostra una evidèn-
cia envers les diverses eines i instruments de caràcter econòmic que actualment te el 
sector per disposar de la informació necessària o acollir-se al finançament escaient 
per a la implantació de xarxes antipedregada.

Cal destacar-ne, eines recents com les de l’Observatori de les xarxes antipedre-
gada i instruments de caràcter econòmic i financer que oferim des del DARP.

Tanmateix, continuarem treballant i estudiant les possibilitats de generar més 
oportunitats pel sector de la fruita per tal de facilitar l’ús de les xarxes, des de l’as-
sessorament i transferència dels avantatges que representen per al conjunt de la ca-
dena de valor, fins a seguir impulsant la recerca.

Barcelona, 31 d’octubre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Control del compliment de la Resolució 138/XI, sobre les mesures 
per a garantir la qualitat de l’educació pública
290-00125/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40233 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2016

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 138/XI, sobre les 
mesures per a garantir la qualitat de l’educació pública (tram. 290-00125/11), us in-
formo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 44.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació: «la programació de l’oferta educativa té per objecte establir, amb caràcter 
territorial, les necessitats d’escolarització que ha de satisfer el Servei d’Educació de 
Catalunya per a garantir el dret a l’educació de tothom, harmonitzant-ho amb els 
drets individuals dels alumnes i de les mares, els pares, o els tutors. Aquesta progra-
mació ha de garantir la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada escola-
rització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que propiciï 
la cohesió social.»

El Departament d’Ensenyament ha d’adequar l’oferta inicial a la nova realitat 
demogràfica per tal de preservar la cohesió social que la Llei d’Educació estableix i 
evitar que sigui la demanda de llocs escolars la que defineixi l’oferta final.

El Departament d’Ensenyament, de manera consensuada amb les Administra-
cions locals, ha establert que la ràtio en els centres amb una alta complexitat sigui 
de 22 places.

També us informo que el curs escolar 2016-2017 s’ha produït una davallada en 
la demanda de llocs escolars superior a 7.000 sol·licituds, i l’oferta de llocs escolars 
ha disminuït en menys de 2.000 places, en conseqüència, s’ha produït una reducció 
general en les ràtios en els centres educatius.

El Departament d’Ensenyament elabora la planificació de construccions escolars 
d’acord amb les necessitats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària, donant 
compliment als principis generals d’equitat, eficàcia, eficiència i economia establerts 
en els articles 196 i 197 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.

Barcelona, 27 d’octubre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 149/XI, relativa a l’Informe de 
fiscalització 20/2015, sobre el Programa 661, relatiu a l’emprenedoria 
i el foment empresarial, corresponent al 2012
290-00136/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40346 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2016

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 149/XI, relativa a 
l’Informe de fiscalització 20/2015, sobre el Programa 661, relatiu a l’emprenedoria 



BOPC 256
10 de novembre de 2016

4.50.01. Compliment de resolucions 53 

i el foment empresarial, corresponent al 2012 (tram. 290-00136/11), us informo del 
següent:

Resposta a les recomanacions
El programa 661 es focalitza actualment en l’assoliment de les prioritats marca-

des per l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT 2020), aprovada pel Govern l’any 2012, 
i l’Estratègia de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Catalunya 
(RIS3CAT), aprovada pel Govern l’any 2014. S’han implementat les recomanacions 
de l’informe 20/2015 de la Sindicatura de comptes de Catalunya relatives a la defini-
ció més acurada dels objectius estratègics i operatius i els indicadors, i a l’ampliació 
de la informació de la memòria pressupostària del programa. La recomanació de la 
implementació d’un sistema de comptabilitat de costos si bé no s’ha implementat 
com a tal, sí que s’han pres mesures que han permès avançar en aquesta direcció i 
que contribueixen a la transparència i a una bona gestió econòmica i eficient dels 
recursos humans i materials, tal com s’exposa en els apartats següents.

Catalunya ha fet seves les prioritats d’Europa 2020 mitjançant l’estratègia Cata-
lunya 2020 (ECAT 2020), que esdevé el full de ruta del Govern per reactivar l’eco-
nomia i reorientar el sector productiu cap a un model econòmic més intel·ligent, 
més sostenible i més integrador. L’ECAT 2020 articula un relat de les polítiques 
públiques per a la millora de la competitivitat i la creació d’ocupació, especialment 
pel que fa a les actuacions que tenen un impacte directe en els àmbits d’ocupació i 
formació, cohesió social, innovació i coneixement, dinamisme empresarial, interna-
cionalització i economia verda.

En el marc de l’ECAT 2020, l’estratègia de recerca i innovació per a l’especia-
lització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) promou l’R+D+I com a motor per a la 
transformació econòmica del teixit productiu cap a un model competitiu i sostenible, 
que fomenti l’ocupació i la cohesió social i la col·laboració público privada, per ge-
nerar noves oportunitats de creació de riquesa i ocupació i donar resposta als reptes 
de la societat.

En el context de contenció de la despesa pública, la importància dels nous reptes 
socials, econòmics i ambientals fa necessari replantejar la manera de fer les coses a 
l’Administració, sobre la base de criteris d’eficàcia i eficiència, i oferir noves solu-
cions que donin resposta a les demandes actuals de la ciutadania.

És per això que l’ECAT 2020 i la RIS3CAT promouen una visió transversal que 
cerca sinergies i complementarietats entre les actuacions dels sectors públic i privat i 
entre les fonts de finançament disponibles amb l’objectiu d’optimitzar el valor afegit, 
econòmic i social que es genera amb recursos públics. Així mateix, cal garantir que 
els fons europeus arriben al teixit productiu i als agents de recerca i innovació per-
què aquests, mitjançant la innovació, contribueixin a donar resposta als principals 
reptes econòmics i socials del país.

La missió del programa és promoure projectes estratègics per a la promoció eco-
nòmica i la competitivitat de l’economia catalana i, en particular, dissenyar i establir 
les estratègies necessàries per orientar l’execució dels fons estructurals europeus al 
foment de la competitivitat de l’economia catalana i a un creixement econòmic sos-
tenible i integrador, d’acord amb les prioritats definides per la UE.

Els objectius del programa són els següents:
– Promoure la implantació de projectes estratègics per a la promoció econòmica 

i la competitivitat de l’economia catalana, en el marc de les estratègies Catalunya 
2020 (ECAT 2020) i de recerca i innovació per a l’especialització intel·ligent de Ca-
talunya (RIS3CAT).

– Promoure i implementar sinergies i complementarietats entre diverses fonts 
de finançament (d’àmbit europeu, estatal i nacional) i potenciar-les en benefici de 
projectes amb impacte en el creixement sostenible, la innovació, la competitivitat i 
l’ocupació.
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– Dissenyar els instruments necessaris per orientar l’execució dels fons estruc-
turals europeus al foment de la competitivitat de l’economia catalana, el creixement 
sostenible, la innovació i l’ocupació, d’acord amb les prioritats definides per la UE.

– Col·laborar i donar suport a institucions i entitats de l’àmbit de la promoció 
econòmica i de la innovació.

– Elaborar i coordinar informes i estudis en matèria d’economia, creixement sos-
tenible, innovació, competitivitat, ocupació i polítiques de la UE.

– Desenvolupar estratègies de comunicació que promoguin l’associació de l’eco-
nomia catalana a actius intangibles com competitivitat, innovació, creativitat, fiabi-
litat i compromís amb el projecte europeu.

En la memòria del programa es concreten els resultats a assolir amb el programa. 
Aquests són els següents:

– Creixement econòmic més sostenible.
– Millora de la competitivitat de l’economia catalana.
– Creació de llocs de treball de qualitat.
– Increment de la inversió en l’economia productiva.
– Millora de l’eficiència i l’eficàcia de la despesa pública.
– Absorció dels fons europeus preassignats a Catalunya i maximització del seu 

impacte a l’economia.
En la memòria també es determinen els resultats intermitjos que s’espera que, 

com a resultat del programa, es produeixin:
– Increment de la inversió en R+D+I.
– Increment de la col·laboració público privada en l’àmbit de l’R+D+I.
– Increment del nombre de visites al web Catalunya 2020.
– Obtenció de finançament del Pla Juncker per incrementar la inversió a Catalu-

nya i constitució de plataformes d’inversió.
– Increment dels projectes de compra pública d’innovació impulsats per la Gene-

ralitat de Catalunya i el seu sector públic.
Cal tenir en compte que des de la Direcció General de Promoció Econòmica, 

Competència i Regulació, que és la principal unitat que gestiona el programa 661, 
es desenvolupa una tasca molt transversal, amb els altres departaments de la Ge-
neralitat i amb altres entitats. Des d’aquesta Direcció General es realitza sobretot 
una tasca de coordinació, impuls i suport a projectes estratègics que contribueixen 
a aquests resultats esperats. L’assoliment dels objectius i els resultats depèn per tant 
del treball conjunt i coordinat de la Direcció General amb altres actors. Aquest fet 
dificulta la quantificació de la contribució del programa a l’assoliment d’aquests ob-
jectius. El principal indicador que s’utilitza actualment per a aquest programa és el 
nombre de beneficiaris de les convocatòries de l’Estratègia de recerca i innovació 
per a l’especialització intel·ligent de Catalunya, en tant que les actuacions finança-
des amb aquest programa els anys 2016 i 2017 es focalitzen en la implementació 
d’aquesta Estratègia.

Els recursos destinats a assolir els objectius del programa es gestionen principal-
ment des de la Direcció General de Promoció Econòmica, Competència i Regulació:

1. Coordinació i impuls dels treballs de la RIS3CAT i l’ECAT2020 i seguiment 
de la seva implementació.

2. Ampliació dels continguts del web Catalunya 2020.
3. Seguiment d’execució del pla economicofinancer de la RIS3CAT i del compli-

ment del calendari de convocatòries previst en el Pla d’acció de la RIS3CAT.
4. Suport a projectes d’inversió per accedir a finançament del Pla Juncker i im-

puls de plataformes d’inversió.
5. Suport a l’execució de projectes pilot de compra pública d’innovació de la Ge-

neralitat de Catalunya i el seu sector públic.
6. Suport a entitats en els àmbits de la recerca, la innovació i la competitivitat.



BOPC 256
10 de novembre de 2016

4.50.01. Compliment de resolucions 55 

7. Suport per a l’obtenció de finançament del Pla Juncker per a projectes d’inver-
sió a Catalunya.

8. Assessorament i elaboració de notes i informes tècnics.

Barcelona, 28 d’octubre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Resolució 159/XI, sobre l’autopista C-31 
al pas per Badalona
290-00146/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40643 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2016

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 159/XI, sobre 
l’autopista C-31 al pas per Badalona (tram. 290-00146/11), us informo del següent:

Pel que fa a la transformació de la C-31, la Direcció General d’Infraestructu-
res de Mobilitat del Departament de Territori i Sostenibilitat té previst impulsar la 
redacció de l’estudi d’alternatives de transformació de l’autopista C-31 al seu pas per 
aquest terme municipal.

Quant als arranjaments temporals a la C-31, en el marc dels contracte de conser-
vació es duen a terme les feines d’arranjament i conservació ordinària de la C-31 al 
seu pas per Badalona. També s’ha impulsat la redacció del projecte constructiu «Re-
forçament de ferm. C-31, del pk 208,570 al 215,779. Sant Adrià del Besòs - Mont-
gat», que a més del reforçament i millora del ferm de la carretera C-31 inclourà les 
obres complementàries de drenatge longitudinal, senyalització i seguretat vial que 
calguin per tal de deixar el tram en perfecte estat de conservació. Aquestes obres 
inclouran la formació d’un aglomerat fonoabsorbent per tal de disminuir l’impacte 
acústic de la C-31 sobre els habitatges propers.

En relació amb considerar la construcció de les calçades de l’autopista C-31, cal 
esmentar que s’han iniciat les prospeccions arqueològiques al futur lateral de l’auto-
pista C-31, que permetran en el futur, si els resultats ho fan possible, dur a terme les 
obres de «Millora de l’accessibilitat a la vialitat urbana de Badalona. Calçada lateral 
a al C-31 sentit Barcelona, del pk 212,650 al 213,800».

Sobre les mesures de restricció del trànsit en episodis de contaminació atmos-
fèrica, cal dir que dins el marc del Pla d’Actuació per la Millora de la Qualitat de 
l’Aire a les Zones de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric (PMQA) ja es pre-
nen mesures restrictives (límits de velocitat variables) quan hi ha episodis de conta-
minants urbans –òxids de nitrogen i partícules en suspensió per damunt dels límits 
establerts–.

Entre els 40 municipis de la conurbació barcelonina declarats Zona de Protecció 
Especial de l’Atmosfera hi ha Badalona i Sant Adrià del Besòs.

Barcelona, 27 d’octubre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 164/XI, sobre la suspensió de 
l’ús de les pistoles elèctriques
290-00151/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40114 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2016

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 164/XI, sobre la 
suspensió de l’ús de les pistoles elèctriques (número de tramitació 290-00151/11), us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General d’Ad-
ministració de Seguretat.

Barcelona, 27 d’octubre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

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

Control del compliment de la Resolució 166/XI, sobre l’impuls de 
mesures per a millorar l’execució penal
290-00153/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40479 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2016

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 166/XI, sobre l’im-
puls de mesures per a millorar l’execució penal (tram. 290-00153/11), us informo 
del següent:

El Departament de Justícia, mitjançant la Direcció General de Serveis Peniten-
ciaris i la Direcció General d’Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil 
(DGEPCiJJ), està elaborant els continguts programàtics del Pla per a la millora de 
l’execució penal a Catalunya, d’acord amb les línies bàsiques aprovades en seu par-
lamentària.

En aquest sentit, el Departament de Justícia manté tres línies de treball paral·leles:
a) La promoció del debat intern, entre les seves unitats administratives, sobre 

quins han de ser els elements estratègics prioritaris que han de configurar el Pla;
b) La interlocució amb la resta de departaments i organismes del Govern de la 

Generalitat amb competències i implicacions en l’àmbit de la reinserció social;
c) La socialització del debat amb les entitats del tercer sector que col·laboren en 

els òrgans de participació del Departament mateix i la suma d’esforços amb les en-
titats de segon i tercer nivell, plasmades, per exemple, en la signatura, molt recent, 
d’un conveni amb la Taula del Tercer Sector per millorar el suport als exreclusos.

(http://www.govern.cat/pres_gov/AppJava/govern/notespremsa/290567/justi-
cia-signara-conveni-taula-sector-millorar-suport-exreclusos.html).

Pel que fa al contingut, aquest Pla recollirà el mandat de la Resolució 166/XI, en-
tre d’altres coses perquè molts dels elements bàsics que la Resolució esmenta for-
men part de les accions que està impulsant el Departament de Justícia en l’àmbit de 
l’execució penal:
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– Des que fou aprovada la Resolució 166/XI s’ha ampliat la dotació de recursos 
humans destinats a la gestió de les mesures penals alternatives, amb efectes des de 
principis d’octubre de 2016, destinats a reforçar l’àrea de les comarques de Barcelo-
na. D’altra banda, també s’ha previst l’assumpció pressupostària per fer una actuació 
d’ampliació similar per a la resta dels territoris de Catalunya.

– El Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya és pioner a l’Estat 
espanyol en la introducció d’elements de justícia restaurativa en l’àmbit de la juris-
dicció ordinària d’adults, tot i que, fins que no es va aprovar la Llei 4/2015, de 27 
d’abril, de l’estatut de la víctima del delicte, no existia cap marc legal que emparés 
explícitament les actuacions en aquest sentit. Justament, arran d’aquest nou marc le-
gislatiu, les hem inclòs en la cartera de serveis, hem augmentat els recursos humans 
assignats a la gestió del programa i hem estès l’oferiment de pràctiques restauratives 
a persones penades, molt especialment a les ingressades al Centre Penitenciari de 
Joves. Alhora, hem creat i consolidat un equip de professionals que atén les víctimes 
de delictes comesos per joves, amb edats compreses entre els 14 i els 18 anys, amb 
l’objectiu d’augmentar el nombre de pràctiques restauratives en aquests casos, més 
enllà de la solució extrajudicial dels processos.

– En el context del Pla Estratègic de la Taula de Participació Social, el Departa-
ment de Justícia treballa amb les entitats del tercer sector per tal d’assolir un major 
impacte d’aquestes entitats en l’àmbit de la justícia juvenil.

– En l’àmbit de justícia juvenil, tots els menors que finalitzen una mesura d’inter-
nament en centre educatiu disposen de la figura de suport del delegat d’assistència al 
menor, en el context d’una mesura de llibertat vigilada

– Els serveis socials penitenciaris, de forma habitual, i sempre comptant amb la 
voluntat de la persona implicada, ofereixen fins a quatre mesos de suport social a to-
tes aquelles persones excarcerades per finalització de compliment de la condemna, 
que no disposen d’una xarxa de suport.

– Estem treballant per establir nous compromisos amb l’Associació Catalana de 
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya, així com amb els consells co-
marcals i les diputacions, amb l’objectiu d’intensificar la seva ja tradicional col·labo-
ració en les penes de treballs en benefici de la comunitat.

– En el Pla Estratègic de la Taula de Participació Social hem inclòs, com a una 
de les prioritats, l’impuls i la millora del funcionament de les anomenades taules 
perifèriques, és a dir, aquelles formades a cada centre penitenciari de règim ordina-
ri i tancat, i a cada territori que disposa d’un centre obert, en aquest cas, amb una 
implicació molt particular dels serveis socials penitenciaris. En cadascun d’aquests 
espais s’hi integren, també, representants del món local dels municipis o districtes 
on estan ubicats o a on tenen impacte, segons cada cas. Els propis membres de la 
Taula de Participació Social Central i també altres experts en l’àmbit de participa-
ció socials informen, formen i acompanyen els membres de les taules perifèriques, a 
partir d’una anàlisi qualitativa del seu funcionament, que en detecta les necessitats.

– Des de la Direcció General de Serveis Penitenciaris i la Direcció General 
d’Execució Penal a la Comunitat i Justícia Juvenil, estem impulsant mesures de ca-
ràcter interdepartamental per millorar la reinserció postpenitenciària amb l’objectiu 
de mantenir l’acompanyament de l’intern quan obté la llibertat. En aquest sentit, és 
especialment important, entre d’altres coses, garantir que les persones que surten 
dels centres penitenciaris de Catalunya reben l’orientació necessària per poder ac-
cedir a un habitatge i a una feina. Estem treballant per establir les bases de col·labo-
ració amb les entitats del Tercer Sector, representades també a la Taula de Participa-
ció Social, i amb el món local, per tal que la reinserció postpenitenciària sigui una 
política social de responsabilitat compartida entre tots els departaments implicats. 
Només d’aquesta manera farem realment efectiu el principi de segona oportunitat.
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En definitiva, el Departament de Justícia està treballant en un Pla per millorar 
l’execució penal a Catalunya i que reunirà els elements bàsics inclosos en la Resolu-
ció 166/XI aprovada pel Parlament de Catalunya.

Barcelona, 31 d’octubre de 2016
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolució 172/XI, sobre els videojocs
290-00159/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40386 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2016

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 172/XI, sobre els 
videojocs (tram. 290-00159/11), us informo del següent:

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General d’In-
dústria (DGI) i Acció, té un rol compartit amb altres departaments de la Generalitat 
per treballar en la millora competitiva de les empreses del sector de videojocs.

En concret, la DGI-ACCIÓ, com agència de suport a l’empresa catalana, compta 
amb una bateria de programes i serveis adreçats a millorar la competitivitat empre-
sarial mitjançant eines clau com són la innovació, la internacionalització, el finan-
çament o l’emprenedoria, entre altres. Aquests programes i serveis abasten les em-
preses catalanes de diversos sectors, incloent l’àmbit dels videojocs.

A més, Catalunya compta amb una Estratègia Industrial alineada amb les di-
rectrius comunitàries de creixement intel·ligent, sostenible i integrador. Aquesta Es-
tratègia s’ha elaborat de manera conjunta amb les empreses i està pensada sobretot 
per a les petites i mitjanes empreses, que són la columna vertebral de l’economia 
catalana.

També, l’Estratègia Industrial de Catalunya identifica set àmbits sectorials en 
els quals Catalunya compta amb massa crítica, avantatges competitius i capacitat 
de lideratge. Aquests àmbits són: Indústria agroalimentària; Indústries de la quí-
mica, energia i recursos; Sistemes industrials; Indústries de la mobilitat sostenible; 
Indústries relacionades amb el disseny; Indústries de la salut; i Indústries culturals i 
basades en l’experiència. Aquest àmbits coincideixen amb l’Estratègia d’Especialit-
zació Intel·ligent de Catalunya, RIS3CAT. Cadascun d’ells compta amb un Programa 
d’impuls específic, que desenvolupa iniciatives concretes amb impacte real sobre el 
conjunt del sector.

El sector del videojoc forma part del programa d’impuls de les indústries cultu-
rals i basades en l’experiència.

Des de la DGI-ACCIÓ es treballa per donar suport i impulsar el sector del vide-
ojoc i afavorir l’atracció d’inversions en aquest àmbit a través de la participació en 
diverses iniciatives:

1) Actuacions de Catalonia Trade & Investment
Des de Catalonia Trade & Investment, els darrers tres anys s’ha treballat per in-

crementar les inversions internacionals en la indústria dels videojocs a Catalunya. 
Destaquen les següents activitats:

– Fira Gamelab: patrocini econòmic i assistència. En el marc d’aquesta fira s’han 
celebrat reunions amb diverses empreses del sector, tant locals com estrangeres.

– Assistència a diverses fires internacionals, com Gamescom (Colònia, Ale-
manya), Game Connection (París, França), Mobile Gamins (San Francisco, Estats 
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Units) o Eurogamer (Londres, Regne Unit). En el marc d’aquestes fires, i també fora 
de les mateixes, s’han mantingut entrevistes amb empreses estrangeres del sector. 
Algunes d’aquestes empreses ja estan implantades a Catalunya i d’altres podrien es-
tar interessades en implantar-se al país.

– Visites als països d’origen d’empreses de videojocs conegudes en les diverses 
fires. En aquestes visites s’agenden reunions on es mostra el potencial de Catalunya 
com a hub d’atracció per empreses del sector. També a través d’algunes Oficines Ex-
teriors de Comerç i Inversions s’han realitzat visites a empreses del sector.

– Gestió de leads i projectes d’empreses del sector per acompanyar la seva pos-
sible implantació a Catalunya. Els noms de les empreses que s’estan treballant són 
confidencials. Això no obstant, cal recordar que els darrers anys, des d’ACCIÓ 
s’ha acompanyat la instal·lació al país d’empreses com King, Zeptolab o Gameloft. 
A més, Catalunya també compta amb d’altres empreses estrangeres reconegudes 
implantades al nostre territori, com ara Activision Blizzard o Ubisoft. Els darrers 
anys, el sector TIC, en el qual s’inclou el subsector dels videojocs, ha estat el que ha 
liderat els projectes d’inversió materialitzats per ACCIÓ. Així, els dos darrers anys 
(2014-2015), s’han materialitzat 29 projectes que han creat i mantingut més de 850 
llocs de treball directes.

Finalment, s’ha de posar en valor la captació de la fira Barcelona Games World, 
que aspira a convertir-se en el major esdeveniment de videojocs a l’Estat. Aquesta 
fira ha canviat Madrid per Barcelona per aprofitar les oportunitats d’internaciona-
lització que ofereix Catalunya en termes d’ecosistema per al desenvolupament del 
sector dels videojocs i la connexió global de la seva economia.

2) Participació en fires
– Gamelab: Congrés Internacional del Videojoc i l’oci interactiu. Gamelab Bar-

celona és l’esdeveniment professional més important del sector del videojoc al Sud 
d’Europa i la cita oficial de la indústria. Es tracta d’una fira de caire internacional 
que serveix tant de llançadora per a les empreses locals com per l’atracció d’em-
preses i inversors internacionals. L’edició de 2016, la 12a del congrés i la cinquena 
a Barcelona, s’ha celebrat entre els dies 29 de juny i 1 de juliol. Aquesta edició, ha 
estat, de nou, orientada al B2B i ha congregat a uns 70 expositors i uns 1.000 as-
sistents. El congrés ha comptat amb uns 60 ponents i s’han gestionat més de 2.000 
reunions entre empreses.

La DGI-ACCIÓ impulsa la fira mitjançant la seva esponsorització, tot i que no 
disposa de cap estand. Cal destacar que algunes Oficines Exteriors participen indi-
rectament, ja que se’ls facilita informació del congrés i en algun cas, com l’Oficina 
de Japó, s’han celebrat reunions conjuntes amb Gamelab per tal de preparar una 
futura missió d’aquest sector. Amb motiu d’aquesta fira l’Institut Català de les Em-
preses Culturals prepara un Catàleg d’empreses catalanes del sector (expositors i no 
expositors).

– Barcelona Games World: principal fira de la indústria dels videojocs de l’Estat, 
que el 2016 s’ha celebrat per primera vegada a Barcelona impulsada per la indústria 
dels videojocs. Inicialment es preveien 100.000 assistents, però es van superar les 
expectatives, reunint 120.000 persones.

La Generalitat de Catalunya participa a la fira a través de l’Institut Català de 
les Empreses Culturals (ICEC), depenent de la Conselleria de Cultura. S’ha impul-
sat un estand amb presència de 18 empreses catalanes del sector seleccionades per 
l’ICEC. ACCIÓ ha donat suport a l’ICEC en aquesta fira, especialment amb tasques 
de difusió. La col·laboració entre les dues entitats s’estén a més activitats durant l’any 
com, per exemple, el Gamelab.

– Mobile World Congress: Congrés anual de referència mundial sobre telefonia 
mòbil i mobilitat, organitzat per GSMA (patronal que agrupa fabricants de disposi-
tius i firmes de telecomunicacions de tot el món) celebrat a Barcelona des de 2006.
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La DGI-ACCIÓ impulsa la participació empresarial al MWC a través de diver-
ses iniciatives com l’Estand Catalonia (en aquesta darrera edició 2016 hi van ser 
presents 40 empreses i 4 centres tecnològics/entitats), àrees específiques com l’App 
Planet (15 empreses i 1 centre tecnològic/entitat) i la celebració d’esdeveniments 
com el Brokerage Event, espai de trobades tecnològiques entre empreses del sector 
TIC i d’R+D de desenvolupament/comercialització de tecnologies de la comunica-
ció mòbil.

A part d’aquestes iniciatives, la DGI-ACCIÓ també facilita l’entrada al MWC a 
empreses catalanes que no disposen d’estand (100 empreses en la darrera edició) i 
publica un catàleg amb informació sobre empreses i centres tecnològics participants 
amb el suport de la DGI-ACCIÓ, empreses amb estand i empreses destacades sense 
estand.

3) Participació d’empreses en missions internacionals
Des de la DGI-ACCIÓ s’organitzen missions institucionals i empresarials als 

mercats internacionals per dur a terme tasques de prospecció i donar suport a les 
empreses catalanes ja establertes a l’estranger.

Les missions poden ser multisectorials o bé centrar-se en àmbits concrets, com 
per exemple missions del sector TIC o específiques per a start-ups.

Aquestes missions a vegades s’organitzen conjuntament amb organitzacions em-
presarials de Catalunya. En aquest sentit, s’està treballant juntament amb ICEC per 
organitzar una missió del sector al Japó l’any 2017.

Barcelona, 31 d’octubre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 173/XI, sobre l’impuls d’un 
pla d’industrialització de les Terres de l’Ebre
290-00160/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 40387 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2016

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 173/XI, sobre 
l’impuls d’un pla d’industrialització de les Terres de l’Ebre (tram. 290-00160/11), us 
informo del següent:

Un dels principals objectius del Govern en matèria d’indústria és que el sector 
recuperi la rellevància que havia tingut tradicionalment en el conjunt de l’economia 
catalana.

En aquest sentit, per continuar fomentant la competitivitat de la industria, el 
Govern està impulsant un Pacte Nacional per a la Indústria, que pretén refor-
çar 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’esquema 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.

Les mesures que derivin del Pacte nacional per a la indústria contribuiran al 
manteniment de l’activitat productiva de les Terres de l’Ebre i del conjunt de Cata-
lunya.
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Per altra banda, actualment el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjan-
çant la Direcció General d’Indústria (DGI), té en marxa un instrument de reactiva-
ció econòmica destacable, el Programa de reactivació industrial.

La finalitat del programa és el manteniment i recuperació de l’activitat industrial 
i inclou mesures de detecció, anticipació i gestió de les problemàtiques de les em-
preses industrials i de captació de projectes d’inversió. Les actuacions que es duen 
a terme en el marc del programa tenen en compte tots els agents que puguin contri-
buir a l’èxit dels projectes, ja siguin altres administracions públiques, especialment 
les locals, o bé entitats sectorials o representatives del territori.

Es tracta d’un programa orientat al conjunt de Catalunya, però que té en compte 
especificitats territorials, com les oportunitats i la disponibilitat de sòl industrial per 
a la localització d’activitat industrial, components d’atractiu local i instruments de 
finançament orientats a la reactivació industrial. Alhora, en el casos on hi ha un pro-
cés de reestructuració industrial es duen a terme actuacions centrades en el territori 
afectat, d’acord amb un protocol d’actuacions que té com a objectiu la continuïtat de 
l’activitat productiva, ja sigui mitjançant l’empresa afectada o amb la recerca d’una 
alternativa industrial.

Des de l’inici d’aquestes actuacions, el 2012, s’ha fet el seguiment de 14 empre-
ses de les Terres de l’Ebre, amb un total de 2.220 llocs de treball en risc. D’aquestes 
empreses 12 s’han deixat de seguir específicament per haver desaparegut la causa 
directa per la qual es feia el seguiment, tant en un sentit positiu com negatiu, ha-
vent-se mantingut més del 70% dels llocs de treball en risc. Actualment, es conti-
nua fent el seguiment de dues empreses amb un total de 135 llocs de treball en risc.

Paral·lelament, mitjançant la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, de l’impost sobre 
l’emissió d’òxids de nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, de l’im-
post 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, la Generalitat de 
Catalunya va crear com a tribut propi l’impost sobre la producció d’energia elèctrica 
d’origen nuclear.

La Llei 3/2015, de l’11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives 
va modificar l’apartat 2 de l’article 22 de la Llei 12/2014, del 10 d’octubre, amb la 
redacció següent:

«2. El 10% de la recaptació efectiva de l’impost sobre la producció d’energia 
elèctrica d’origen nuclear ha d’ésser destinat a nodrir un fons orientat a fomentar la 
reactivació econòmica de les zones afectades per activitats de producció d’energia 
elèctrica d’origen nuclear, amb la finalitat de promoure’n i millorar-ne la competi-
tivitat i la diversificació econòmica, d’acord amb el desenvolupament reglamentari 
que s’ha de dur a terme en els sis mesos següents a l’aprovació de la Llei de mesures 
fiscals, financeres i administratives per al 2015.»

Posteriorment, el 22 de juliol de 2015, el Tribunal Constitucional va admetre a 
tràmit el recurs del Govern espanyol i va suspendre cautelarment l’impost. El 7 de 
desembre de 2015 el mateix tribunal en va aixecar la suspensió, però finalment el 14 
d’abril del 2016 el va declarar inconstitucional. La previsió de recaptació d’aquest 
impost abans de la suspensió era de 40 M€ anuals.

Actualment el Govern de la Generalitat està estudiant la recuperació d’impostos 
propis derogats pel Tribunal Constitucional. Entre d’altres, el Departament de la Vi-
cepresidència i d’Economia i Hisenda, mitjançant la Direcció General de Tributs i 
Joc, està treballant per aprovar un nou projecte de llei de l’Impost sobre la produc-
ció d’energia elèctrica d’origen nuclear que permetria recuperar la Llei 12/2014, del 
10 d’octubre, que va ser anul·lada pel Tribunal Constitucional el 14 d’abril de 2016.

Barcelona, 31 d’octubre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 33/XI, sobre les polítiques 
d’atenció a la infància i l’adolescència
390-00033/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 40234 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2016

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 33/XI sobre les polítiques d’atenció 
a la infància i l’adolescència (tram. 390-00033/11), us trameto amb aquest escrit el 
resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció, així com la pre-
visió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que 
ajuden a donar compliment als objectius que s’hi especifiquen.

Barcelona, 23 d’octubre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
El Servei del Telèfon de la Infància (Infància Respon) d’acord amb la Cartera de 

Serveis Socials vigent és un servei d’atenció telefònica permanent i gratuïta de tru-
cades que té per objecte:

– Informar, assessorar i orientar amb relació a qualsevol tipus de demanda que 
afecti la infància i l’adolescència.

– Derivar a la Unitat de Detecció i Prevenció de Maltractament Infantil (UDEP-
MI) de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, Unitat creada 
per Acord de Govern GOV/121/2007, de 16 d’octubre, les denuncies de maltracta-
ments greus a menors d’edat per tal de donar una resposta immediata.

Per tant, el Servei Infància Respon, que està format per professionals amb titu-
lació universitària en l’àmbit de les ciències socials, amb experiència en l’àmbit de 
la infància i l’adolescència en risc, està capacitat per informar, assessorar i orientar 
de manera correcte a qualsevol família, i per tant, també a les famílies acollidores 
(en aliena i extensa).

No obstant, aquestes famílies acollidores tenen uns professionals referents per-
manents en els equips d’integració familiar que les han valorat, format, els hi donen 
suport i fan el seguiment. Això aconsella que l’actuació del Servei Infància Respon 
davant d’una demanda d’una família acollidora, només hagi de ser d’atenció a situa-
cions d’urgència o crisi que no puguin ser cobertes per servei d’integració familiar 
que correspongui. Una actuació diferent només ocasionaria interferències entre els 
diferents equips i generaria confusió.

Els equips externs, gestionats per l’entitat adjudicatària del servei d’atenció tele-
fònica, com a propi de la Generalitat de Catalunya, reben formació en tots els àmbits 
de la infància i l’adolescència.

Tots els infants i adolescents tutelats que estan acollits en centre tenen un educa-
dor tutor, que és l’encarregat del programa d’acció tutorial. Aquest programa, es re-
cull en l’actual Programa Marc per als Centres Residencials de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de desembre de 2015. L’actuació educativa 
amb els infants i/o adolescents ingressats en un centre residencial és realitza fona-
mentalment mitjançant el programa d’acció tutorial.

L’acció tutorial consisteix en la relació que s’estableix entre l’infant/adolescent 
noi i el seu tutor (adult de referència) que actua orientant, facilitant i acompanyant a 
l’infant o l’adolescent per tal que pugui assolir un desenvolupament òptim.
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Aquesta intervenció ha de ser planificada prèviament tot establint mitjançant el 
Projecte Educatiu Individualitzat (PEI) els objectius a assolir, la seva temporalitza-
ció així com els mecanismes d’avaluació. Ha de ser dinàmica i progressiva i s’ha de 
realitzar de forma coordinada, partint d’una visió globalitzadora de l’infant o ado-
lescent i de la seva família i tenint en compte tant el seu desenvolupament com el 
treball conjunt amb l’infant o l’adolescent amb la família d’origen per tal d’afavorir, 
sempre que sigui possible, el retorn d’aquest amb la seva família.

La figura del tutor/a i cotutor/a neix de la necessitat d’assegurar referències adul-
tes als infants i/o adolescents acollits més enllà de l’organització i la divisió de tas-
ques professionals.

L’educador/a social tutor és la figura socioeducativa responsable de fer possible 
el principi d’atenció individualitzada i serà, durant el temps que duri la seva estada, 
el professional referent encarregat de coordinar la resposta a les seves necessitats 
particulars. Ha de ser igualment el responsable de fer conèixer a la resta de l’equip 
educatiu els objectius a treballar amb cada infant o adolescent, de manera que, mal-
grat la relació tutorial s’estableixi entre dues o tres persones, els seus objectius són 
compartits i reforçats per tots els professionals que participen en el Projecte Educa-
tiu Individualitzat (PEI).

El PEI es un instrument tècnic que té la funció de facilitar i concretar l’atenció 
individualitzada de cada infant/adolescent. Permet planificar la intervenció educa-
tiva que es durà a terme amb l’infant/adolescent ingressat. S’elaborarà a partir de la 
informació obtinguda en el Protocol d’Observació.

El PEI té una periodicitat anual. La seva revisió s’ha de fer als 6 mesos, coinci-
dint amb l’elaboració de l’Informe Tutorial de Seguiment Educatiu (ITSE).

Es tracta d’un document revisable, dinàmic i avaluable, que permeti anar actua-
litzant els objectius que es vagin plantejant, i que ha de fonamentar-se en:

– Una observació sistemàtica.
– Una programació d’objectius / estratègies en els àmbits identitat personal, so-

ciabilitat, resultats acadèmics i incorporació social.
– Una avaluació/reprogramació sistemàtica.
El responsable de la seva elaboració serà l’educador/a social tutor/a assignat al 

cas, tenint en compte les aportacions de la resta de l’equip educatiu i professionals. 
El document ha de ser signat pel tutor amb el vist i plau de la direcció del centre i 
l’infant/adolescent en la mesura del possible i sempre que tingui el suficient conei-
xement. Cal pensar en el valor qualitatiu dels«contractes educatius» en els centres 
d’adolescents.

El primer PEI s’ha de realitzar al mes que l’infant/adolescent hagi ingressat al 
recurs.

És una obligació legal que cada infant/adolescent ingressat en centres ha de tenir 
el seu Projecte Educatiu Individualitzat.

S’ha de fer arribar a l’organisme competent en matèria d’infància i adolescència.
Com a eines vinculades a la realització del PEI es destaca:
El Pla d’Acció Tutorial.
La tutoria es justifica com a potenciadora d’una relació individual, i per tant, ha 

de facilitar la personalització. El que implica:
– Relació individual tutor/a infant/adolescent (Tècnica psicopedagògica)
– Acció de coordinació interna (La resta d’educadors/es i educands del grup en 

torn a un projecte individual)
– Acció de coordinació externa (La resta de professionals que intervenen des de 

fora del centre)
Per altra banda, des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescèn-

cia i des dels diferents Serveis d’Atenció a la Infància i l’Adolescència repartits pel 
territori es manté contacte i reunions informals i formals amb les respectives fisca-
lies de menors de les Fiscalies de les diferents Audiències Provincials. A aquesta co-
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ordinació, cal afegir el suport que s’efectua des de l’Assessoria Jurídica del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies i des del Gabinet Jurídic de la Generalitat 
(tant des del Gabinet Central com des de les seves Unitats Territorials) en aquesta 
relació, seguiment i impuls dels procediments judicials en els quals estan afectats 
menors d’edat sota tutela, especialment en aquells en els quals han resultat ser vícti-
mes de delicte, en els quals es compareix en defensa i representació dels interessos 
dels menors d’edat tutelats.

Amb tot, estem treballant en l’avantprojecte de pressupostos pel 2017 per perme-
tre la creació de 300 places residencials tant de CRAE com de CREI que permetin 
donar resposta a les demandes de recursos residencials per protegir infants i adoles-
cents en situació de desemparament. Evidentment, aquesta actuació està vinculada 
a disposar d’uns nous pressupostos pel 2017.

Pel que fa a la revisió del protocol d’actuació pels casos de menors d’edat que 
hagin fugit d’un centre residencial. En el marc de la Comissió de Seguiment del 
Protocol entre la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i la Di-
recció General de Policia s’està treballant en la revisió global del Protocol d’actua-
ció que recordem és de data 18 de juny del 2010, i en aquesta revisió s’inclourà la 
revisió dels criteris d’actuació en els casos d’escapoliments. Tanmateix, ja s’ha fet 
actuacions tendents a millorar la coordinació i eficiència davant dels casos d’escapo-
liments, com per exemple la revisió del formulari de comunicació. El nou formulari 
M 04 «Compareixença per escapoliment d’infant /adolescent d’un centre» s’inclouen 
diferents indicadors de risc, els quals s’han de tenir en compte quan es produeix l’es-
capoliment d’un menor d’edat tutelat i permeten individualitzar i millorar la tasca 
policial i administrativa per la cerca del menor d’edat.

Respecte al trasllat d’un CRAE a un CREI dels menors d’edat que hagin fugit 
d’un centre residencial, cal assenyalar que aquesta circumstància (escapoliment) en 
quan pugui ser indicatiu d’un trastorn de conducta es valorada per l’ingrés d’un 
adolescent a un CREI. En qualsevol cas cal tenir en compte que aquesta actuació: 
l’ingrés d’un menor d’edat en un CREI, està regulada per Llei orgànica, atès que 
afecta a drets fonamentals dels adolescents, i està subjecte a control judicial d’acord 
amb la esmentada regulació que es recull en els articles 25 a 35 de la Llei orgànica 
1/1996, de 15 de gener, de Protecció Jurídica del Menor en la redacció donada per 
la Llei orgànica 8/2015, de 22 de juliol, de modificació del Sistema de protecció a la 
infància i l’adolescència.

Per tant, sempre l’escapoliment es valorat per ingressar en un CREI no pot ser 
valorat com a fet aïllat, si no en la mesura que es produeixi en un adolescent que 
presenti «conductes disruptives o disocials recurrents, transgressores de les normes 
socials i els drets de tercers, i quan a més estigui justificat així per les seves necessi-
tats de protecció i determinat per una valoració psicosocial especialitzada» (article 
25.1 paràgraf segon de la Llei orgànica de Protecció Jurídica del Menor) que justi-
fiqui la petició d’autorització judicial pel seu ingrés en centres destinats específica-
ment per menors d’edat amb problemes de conducta com són els Centres Residenci-
als d’Educació Intensiva (CREI).

Cal tenir present, que els centres de protecció són per definició centres oberts i 
integrats en l’entorn, i que –fora de l’adopció de mesures de justícia juvenil per part 
del Jutjat de Menors en el cas de la comissió d’infraccions penals– només està jus-
tificada la restricció de llibertat d’un menor d’edat tutelat quan sigui estrictament 
necessari per proporcionar un intervenció terapèutica especifica al seu trastorn de 
conducta i s’hagi obtingut autorització judicial (cal recordar que els CREI, d’acord 
amb l’article 133 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en 
la infància i l’adolescència, incorporen en llur configuració arquitectònica elements 
constructius de protecció i poden restringir o suprimir les sortides).

Per altra banda, us faig saber també que, pel què fa la modificació del decret 
357/2011, del 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de trobada des de la Direc-
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ció general de famílies, juntament amb l’Institut català de l’Acolliment (ICAA) i la 
Direcció General d’Atenció a la infància (DGAIA) s’ha posat en marxa, ja, la fase 
d’anàlisi conjunt per elaborar la memòria tècnica i econòmica per a poder ampliar i 
diversificar les funcions d’aquests serveis i donar cobertura a la totalitat dels infants 
i adolescents tutelats

En un altre ordre de coses, actualment la DGAIA i ICAA estan treballant una 
instrucció de visites en la qual s’inclourà que l’administració té l’obligació de pro-
curar els mecanismes necessaris perquè la visita tingui lloc en els horaris més ade-
quats d’acord amb l’interès de l’infant o l’adolescent, tenint en compte especialment 
el seu horari escolar. De la mateixa manera, DGAIA, l’ICAA i la DG Famílies estan 
en fase d’anàlisi conjunt per ampliar i diversificar les funcions i donar cobertura a la 
totalitat dels infants i adolescents tutelats en els actuals Punts de Trobada.

Per acabar, us faig saber que tots els infants i joves en edat d’escolarització obli-
gatòria tenen garantida l’escolarització, independentment del moment del curs esco-
lar en què es produeixi la necessitat. La Comissió de garanties d’admissió que cor-
respongui és la responsable d’assignar una plaça a l’infant o el jove en un centre del 
Servei d’Educació de Catalunya. En el cas d’escolarització en ensenyaments posto-
bligatoris, la Comissió de garanties d’admissió assignarà també una plaça, d’entre 
les que quedin vacants.

Control del compliment de la Moció 40/XI, sobre les mesures 
immediates per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
390-00040/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 40694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Meritxell Borràs i Solé, consellera del Departament de Governació, Administra-

cions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que dis-
posa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 15 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Moció 40/XI, amb número de tramitació 390-00040/11, sobre les me-
sures immediates per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge.

Barcelona, 2 de novembre de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge (reg. 40694).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 28.11.2016 al 20.12.2016) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
21.12.2016, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 08.11.2016.
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Control del compliment de la Moció 44/XI, sobre les inversions del 
Govern de l’Estat i la puntualitat dels trens
390-00044/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 40645 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2016

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

nya, i per tal de donar compliment a la Moció 44/XI, sobre les inversions del Govern 
de l’Estat i la puntualitat dels trens (tram. 390-00044/11), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ja ha manifestat que no acceptarà cap 
canvi horari en els serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya que suposi un perju-
dici en el temps de prestació de servei per als ciutadans. L’acceptarà si va acompa-
nyat de la informació, per part d’ADIF, de les mesures concretes que es realitzaran 
en la millora de la infraestructura amb un calendari d’implantació.

El Departament de Territori i Sostenibilitat està duent a terme un estudi per a la 
reorganització del servei de Rodalies de Catalunya per tal de disposar d’una oferta 
de serveis que s’ajusti millor a la demanda de mobilitat del conjunt dels ciutadans. 
Un cop es disposi de la proposta de serveis resultant de l’estudi, aquesta haurà de 
ser validada des del punt de vista operatiu i consensuada amb les administracions 
locals i la resta d’agents afectats

Pel que fa a l’estat de les infraestructures, el Govern ha reclamat a l’administra-
ció general de forma reiterada el compliment de les inversions pactades i compro-
meses i que són imprescindibles per garantir la fiabilitat dels serveis de Rodalies de 
Catalunya.

Davant la manca de compliment d’ADIF de les inversions acordades, la Genera-
litat de Catalunya ha formulat un requeriment per inactivitat a ADIF que no ha estat 
atès i, per tant, s’ha presentat en data 28 d’octubre d’enguany un recurs contenciós a 
l’Audiència Nacional per a exigir que s’executin aquestes inversions.

Així mateix, la Generalitat de Catalunya ha reclamat a l’Administració General 
de l’Estat la transferència de la competència sobre les infraestructures ferroviàries 
a Catalunya per tal de disposar de tots els elements que permetin exercir de forma 
plena les competències sobre els serveis ferroviaris a Catalunya amb la corresponent 
dotació pressupostària.

Finalment, cal assenyalar que, en tot cas, el caràcter públic dels serveis ferrovia-
ris de Rodalies de Catalunya resta garantit per la seva declaració de serveis públics 
d’interès general i, per tant, en qualsevol cas sempre conservaran aquesta naturalesa.

Barcelona, 3 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 56/XI, sobre la programació del 
curs escolar
390-00056/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 40347 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 08.11.2016

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 56/XI, sobre la programació del 
curs escolar (tram. 390-00056/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament des de fa més de 10 anys proveeix amb caràc-
ter provisional, les vacants de personal docent de carrera i/o interí amb dedicació 
de jornada sencera abans del 31 de juliol de cada any i amb efectes d’1 de setembre 
cada curs escolar.

Des del curs 2014-2015 el Departament d’Ensenyament proveeix amb personal 
interí els llocs de treball amb dedicació de mitja jornada abans del 31 de juliol de 
cada any i amb efectes d’1 de setembre cada curs escolar.

Pel curs 2016-2017 el Departament d’Ensenyament ha proveït abans del 31 de 
juliol de 2016 el 99,7% de l’oferta de vacants amb dedicació de jornada sencera i el 
89,0% de l’oferta de vacants amb dedicació de mitja jornada.

Les vacants no adjudicades al juliol (perquè el personal interí no les sol·licita 
i/o no compleix els requisits d’especialitat docent per cobrir-les) s’adjudiquen amb 
efectes d’1 de setembre la darrera setmana d’agost conjuntament amb les possibles 
noves vacants produïdes durant el mes d’agost per noves sol·licituds d’excedències, 
comissions de serveis a altres comunitats autònomes, etc.

Annex, us trameto, la relació de mòduls prefabricats instal·lats el curs 2016-2017 
i el nombre d’alumnes escolaritzats en aquests, desglossat per municipi i per centre.

El curs 2016-2017 s’ha produït una disminució de 58 grups en el primer curs 
d’educació infantil de segon cicle en centres públics, el que suposa una reducció 
d’un 2,63% en l’oferta d’aquests ensenyaments. L’any 2015 es va produir una reduc-
ció del padró corresponent a la població de 3 anys en 7.338 infants (un 9,47% menys 
que l’any anterior), moment en què els nens i les nenes s’incorporen al sistema edu-
catiu. Aquesta realitat ha suposat que la ràtio mitjana en els ensenyaments de primer 
curs d’educació infantil de segon cicle hagi passat de 23,08 el curs 2012-2013 a 21,2 
el curs 2016-2017.

Al gener de 2016 el nombre d’alumnes escolaritzats en el primer curs d’educació 
infantil de segon cicle en centres públics era de 49.976, mentre que el 30 de setem-
bre del 2016 el nombre d’alumnes escolaritzats en el primer curs d’educació infantil 
de segon cicle en centres públics ha estat de 46.086, és a dir, 3.192 alumnes menys, 
el que suposa un 6,48% menys.

En els ensenyaments d’educació primària la variació de grups en centres públics 
del curs escolar 2016-2017 respecte el curs escolar 2015-2016 ha estat de 8 grups 
més. La ràtio mitjana dels grups dels ensenyaments d’educació primària a Catalunya 
el curs escolar 2016-2017 és de 23,64.

El curs 2016-2017 s’ha produït un increment de 53 grups en els ensenyaments 
d’educació secundària obligatòria en centres públics el que suposa un increment del 
3,03% en l’oferta d’aquests ensenyaments. L’any 2015 es va produir un increment en 
el padró corresponent a la població de 12 anys en 2.571 joves, moment en què els 
nois i les noies promocionen dels ensenyaments d’educació primària als ensenya-
ments d’educació secundària obligatòria (un 3,3% més que l’any anterior). Aquesta 
realitat ha suposat que la ràtio mitjana en els ensenyaments del primer curs d’edu-
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cació secundària obligatòria hagi passat del 29,12 el curs 2012-2013 al 28,27 el curs 
2016-2017.

Al gener de 2016 el nombre d’alumnes escolaritzats en el primer curs d’edu-
cació secundària obligatòria en centres públics era de 48.961, mentre que el 30 de 
setembre del 2016 el nombre d’alumnes escolaritzats en el primer curs d’educació 
obligatòria en centres públics ha estat de 50.802, és a dir, 1.841 alumnes més, el que 
suposa un 3,76% més.

El Departament d’Ensenyament programa una oferta inicial de llocs escolars 
que asseguri l’harmonització de les necessitats d’escolarització per garantir el dret 
a l’educació de tothom, els drets individuals dels alumnes i de les mares, pares o tu-
tors, assegurant la qualitat en l’educació, i una adequada i equilibrada escolarització 
dels alumnes amb necessitats educatives específiques de suport educatiu que propi-
ciï la cohesió social, evitant el tancament dels centres educatius menys sol·licitats en 
entorns desafavorits.

La ràtio dels grups en els ensenyaments d’educació d’infantil i primària és de 
25 alumnes per grup, i en els ensenyaments d’educació secundària obligatòria és de 30 
alumnes per grup, actualment la ràtio mitjana és menor a tota Catalunya, tant en el 
primer curs d’educació infantil de segon cicle com en el primer curs d’educació se-
cundària obligatòria.

El curs 2016-2017 el Departament d’Ensenyament ha reduït la ràtio a 22 alum-
nes per grup en els ensenyaments del primer curs d’educació infantil de segon cicle 
dels centres d’alta complexitat amb el seu acord, donant el màxim d’oportunitats a 
aquells alumnes en què l’entorn no els és tan favorable.

Barcelona, 31 d’octubre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

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

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’inici del curs escolar 2016-2017 i per a donar 
compliment a la Resolució 306/XI, sobre l’orientació política general 
del Govern
355-00053/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament d’Ensenyament (reg. 
40538).
Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 04.11.2016.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

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

Encàrrec del despatx de la consellera d’Ensenyament a la consellera 
de la Presidència
330-00040/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 40879 / Coneixement: 08.11.2016

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

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera d’Ensenyament, des del dia 7 de novembre 
fins al dia 12 de novembre, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu De-
partament la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 20 d’octubre de 2016
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 311/2016, de 20 d’octubre, d’encàrrec del despatx de la con-
sellera d’Ensenyament a la consellera de la Presidència des del dia 7 de novembre fins 
al dia 12 de novembre, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7241, del 7 de novembre 
de 2016.

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2016
334-00043/11

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 40481 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Territori: Mesa del Parlament, 

08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern de 

la Generalitat del dia 2 de novembre de 2016, pel qual s’aprova el Programa d’activi-
tats del Pla de seguretat viària per al 2016, així com el text de referència.

Barcelona, 2 de novembre de 2016
El secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 2 de novembre de 2016, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Interior s’aprova la Proposta d’acord del Govern pel 

qual s’aprova el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2016.»
I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 2 de novembre de 2016.
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Acord GOV/ /2016, de 2 de novembre, pel qual s’aprova el Programa 
d’activitats del Pla de seguretat viària per a l’any 2016.
La Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, es-

tableix al seu article 2.4.j), com a funció del Servei Català de Trànsit, impulsar l’ela-
boració cada tres anys del Pla català de seguretat viària i els programes inclosos en 
aquest Pla, els quals han de ser sotmesos a l’informe previ de la Comissió Catalana 
de Trànsit i Seguretat Viària i a l’aprovació posterior del Govern de la Generalitat. 
En aquest sentit, per l’Acord GOV/62/2014, de 29 d’abril, el Govern de la Generalitat 
va aprovar el Pla de seguretat viària per als anys 2014-2016.

Així mateix, per l’Acord GOV/3/2014, de 14 de gener, es va aprovar el Pla estra-
tègic de seguretat viària a Catalunya per als anys 2014-2020.

Correspon a la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, d’acord amb 
l’article 20.2 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, fer el seguiment del desenvolu-
pament del Pla de seguretat viària, valorar-ne el resultat final i elevar les seves con-
clusions al conseller del Departament d’Interior.

Atès que la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, en data 20 de juliol 
de 2016, ha emès informe favorable sobre el Programa d’activitats per a la segure-
tat viària a Catalunya durant l’any 2016, i atès que correspon al Govern aprovar-lo, 
d’acord amb l’article 2.4.j) de la Llei 14/1997, de 24 de desembre; D’acord amb 
l’article 3.l) del Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament de les compe-
tències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles 
i seguretat viària, correspon al Servei Català de Trànsit impulsar l’elaboració, cada 
tres anys, del Pla de seguretat viària i els programes inclosos en aquest Pla, en el 
marc de la Comissió Interdepartamental, que han de ser sotmesos a informe de la 
Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, aprovats pel Govern i tramesos al 
Parlament de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Govern

Acorda:
1. Aprovar el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per a l’any 2016, 

que s’adjunta com a annex a aquest Acord.
2. Trametre el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per a l’any 2016 

al Parlament de Catalunya, un cop aprovat pel Govern de la Generalitat.
3. Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret 

del seu document annex, el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per a 
l’any 2016, que es podrà consultar a través del lloc web del Servei Català de Trànsit 
del Departament d’Interior transit.gencat.cat.

Barcelona, 2 de novembre de 2016
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern

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

http://transit.gencat.cat/
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Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya
334-00044/11

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 40482 / Coneixement: Mesa del Parlament, 08.11.2016

A la Mesa del Parlament
Em plau de trametre-us l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalunya, 

així com el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern de la Generalitat del 
dia 2 de novembre de 2016, de donar compte al Parlament de l’informe esmentat.

Barcelona, 2 de novembre de 2016
El secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 2 de novembre de 2016, el 

Govern ha tingut coneixement de l’Informe sobre l’estat dels serveis socials a Catalu-
nya, i ha acordat donar-ne compte al Parlament, en compliment del que estableix 
l’article 50.2.b de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de serveis socials.

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 2 de novembre de 2016.

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