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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 una televisió pública modèlica en
matèria de tabac
250-00662/11
RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 42143).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 42171 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària (tram. 200-00018/11).
Esmena 1
A la totalitat
GP del Partit Popular de Catalunya

De retorn al Govern.
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt GP PPC

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de
gossos escorta i terapèutics a les dones víctimes de la violència de
gènere
202-00043/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42182 i 42756 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Inés Arrimadas García, presidenta, Carmen de Rivera i Pla, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i/o terapèutics a les dones víctimes de la violència de gènere
Memòria justificativa

Seguint les indicacions dels organitzacions i institucions nacionals i internacionals, la protecció davant la violència de gènere i/o l’assistència terapèutica de les
seves conseqüències és un objectiu desitjable i d’obligada la promoció per part dels
Poders Públics.
L’experiència social actual mostra una situació antitètica que aquesta proposició
de Llei pretén corregir. Per una banda, s’està constatant socialment l’eficàcia en el
marc preventiu i terapèutic de la violència de gènere que té l’acompanyament de les
víctimes per gossos terapèutics i/o escorta i, per altra banda, no hi ha un reconei-
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xement legal d’aquest dret d’acompanyament, la qual les hi dificulta en moltes ocasions l’exercici d’aquest dret.
Així mateix i tractant-se d’una matèria tant sensible i de tanta urgència i per tal
de respectar en la mesura del possible la unitat de normativa, aquesta Llei proposa recollir el reconeixement de l’esmentat dret mitjançant la modificació de la Llei
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Exposició de motius

La violència domèstica o en l’àmbit familiar és un greu problema social amb conseqüències personals directes o indirectes que els ciutadans pateixen a diari. La
consciència social sobre aquestes conseqüències i la greu lesió als bens jurídics
afectats en moltes ocasions per part de la violència domèstica o en l’àmbit familiar
com poden ésser la integritat física i psicològica de l’individu comporta el deure de
les institucions públiques d’adoptar mesures objectivament efectives per a la prevenció d’aquest tipus de violència i el tractament i la mitigació de les seves conseqüències sobre els ciutadans que la pateixen.
Aquest deure ha estat objecte de reconeixement i exigència per part de diferents
institucions públiques nacionals i internacionals. En aquest sentit, destaca el requeriment de Nacions Unides als seus estats membres, contingut en la Resolució denominada «Fortalecimiento de las respuestas en materia de prevención del delito y justicia penal a la violencia contra la mujer» aprovada per la seva Assemblea General
de data 21 de desembre de 2010, per tal que aquests assegurin els serveis mèdics,
jurídics i socials adequats i sensibles per a les víctimes d’aquest tipus de violència.
En aquest sentit, l’experiència pràctica en els últims anys en el tractament sociosanitari i preventiu d’aquest tipus de violència i les seves conseqüències ha demostrat l’efecte beneficiós que té en les víctimes l’acompanyament permanent d’animals
domèstics i en especial de gossos. No obstant i a diferència d’altres col·lectius desfavorits, als quals s’ha reconegut legalment el dret d’acompanyament per animals
domèstics, les dones en situació de violència masclista incomprensiblement no han
tingut reconeixement legal d’aquest dret. Aquesta manca de reconeixement comporta en la vida quotidiana la dificultat o fins i tot l’impediment absolut per part
de les dones de circular o accedir a edificis o establiments, fins i tot de titularitat
o ús públic, tot dificultant les finalitats terapèutiques i preventives d’aquests gossos
d’acompanyament i sense que hi hagi cap justificació suficient que empari aquestes
circumstàncies.
En conseqüència i tenint en compte els beneficis socials dels gossos terapèutics
i/o escortes, mitjançant aquesta Llei es reconeix el dret a l’acompanyament per gossos terapèutics i/o escortes a tota dona en situació objectiva de violència masclista en els mateixos termes i condicions, en tot allò que no sigui incompatible amb
la seva finalitat, que els beneficiaris d’aquest dret per a gossos d’assistència segons
el previst a la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn de les persones acompanyades de gossos d’assistència. En tot cas, l’atorgament i l’efectivitat de
l’exercici del dret d’acompanyament per a gossos terapèutics i/o escortes s’ha de dur
a terme amb plena submissió a la normativa general i especial en matèria de sanitat
animal, animals potencialment perillosos i/o transport d’animals.
L’atorgament del dret d’acompanyament esmentat, a més d’ésser una mesura molt
efectiva en el pla preventiu de la violència masclista i terapèutic per a la seves víctimes no comporta necessàriament un cost públic elevat o excessiu. No obstant això,
la Llei encomana als poders públics la promoció i les mesures reglamentàries necessàries per a l’efectivitat del dret d’acompanyament.
Cal destacar l’enorme protagonisme que les entitats socials de naturalesa privada
i/o els ciutadans han tingut en la investigació, la promoció i la prestació de serveis
terapèutics en matèria de violència masclista. Així, la promoció de les activitats
d’acompanyament, protecció i teràpia amb animals domèstics per a víctimes de la
3.01.02. Proposicions de llei
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violència domèstica és un bon exemple. No obstant això, en ocasions aquests ciutadans i/o entitats de naturalesa privada sovint topen amb la desídia i la discrecionalitat injustificada de les administracions públiques en la seves tasques.
Es per això que mitjançant aquesta Llei s’estableix com a garantia legal un deure de col·laboració obligatori de les administracions públiques de Catalunya amb
aquestes entitats i/o ciutadans per tal que les primeres vetllin per la màxima efectivitat de la protecció que ofereixen aquelles i aquells a les víctimes de la violència
masclista sempre que aquesta es dugui a terme amb absolut compliment de la legalitat aplicable i vigent en cada moment.
Per aquests motius, el grup parlamentari de Ciutadans presenta la
Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos
escorta i/o terapèutics a les dones víctimes de la violència de gènere
Article primer. Es modifica l’article 30 de la Llei 5/2008, de 24 d’abril,
del dret de les dones a eradicar la violència masclista, que passa a
tenir el següent contingut

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.
Així mateix, les Administracions Públiques de Catalunya vetllaran, facilitaran i
col·laboraran, amb ple sotmetiment a les Lleis, en la protecció prestada per part de
persones físiques, jurídiques o ens sense personalitat jurídica de naturalesa i/o composició privada a les dones que es trobin en risc o en situació de violència masclista
contrastada i/o en l’autoprotecció emprada per aquestes.
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 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 permanent.
b) Proporcionar una atenció immediata a distància.
c) Facilitar la protecció immediata i adequada davant de situacions d’emergència.
Article segon. S’afegeix la següent disposició addicional dotzena a la
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència
masclista, que passa a tenir el següent contingut

Disposició addicional dotzena. Dret a l’acompanyament per gossos terapèutics
i/o escortes
1. Tota dona que hagi estat identificada en situació de violència masclista segons
el previst a l’article 33 d’aquesta Llei tindrà dret a ésser usuària de gossos terapèutics i/o escortes.
2. S’entén com gos terapèutic i/o escorta, tot aquell gos ensinistrat en un centre especialitzat i oficialment reconegut com a tal i que permet i/o facilita a la seva
usuària el tractament terapèutic que segueixi a conseqüència de la situació de violència masclista en què es troba i/o facilita la protecció efectiva.
3. La condició d’usuària de gossos terapèutics i/o escortes atorga en tot allò que
no sigui incompatible per a la seva finalitat els mateixos drets previstos per als usuaris de gossos d’assistència a la Llei 19/2009, del 26 de novembre, de l’accés a l’entorn
de les persones acompanyades de gossos d’assistència amb els mateixos requisits,
condicions i càrregues indicats en aquesta norma.
4. Sens perjudici de la responsabilitat del seu propietari, la condició d’usuària de
gossos terapèutics i/o escortes comporta l’assumpció de les limitacions dels drets
atorgats i dels deures, obligacions i responsabilitats que tant les Lleis generals com
3.01.02. Proposicions de llei
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la normativa especial aplicable comporten. En especial, les usuàries assumeixen els
deures, obligacions i responsabilitats previstos a la normativa aplicable en matèria
de sanitat animal, animals potencialment perillosos i/o transport d’animals.
5. La Generalitat de Catalunya i les corporacions locals de Catalunya, mitjançant
els seus òrgans competents o entitats competents, pot establir, en els termes que considerin convenient i d’acord amb la normativa aplicable, prestacions socials a favor
de dones en situació de violència masclista consistent en la cessió temporal o indefinida de l’ús de gossos terapèutics i/o escorta.
Article tercer. S’afegeix la següent disposició final a la Llei 5/2008, de
24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista que
passa a tenir el següent contingut

Disposició final sisena
El Govern desenvoluparà reglamentàriament en el termini màxim de tres mesos
la normativa necessària per a l’efectivitat del dret a l’acompanyament per gossos
terapèutics i/o escortes en els termes previstos a la disposició addicional dotzena.
Disposició final única. Entrada en vigor

1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
2. Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb
càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada
en vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Palau del Parlament, 2 de novembre de 2016
Inés Arrimadas García, presidenta; Carmen de Rivera i Pla, diputada GP, C’s

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.20.

Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat

Proposta de designació de candidats per a l’elecció de magistrats
del Tribunal Constitucional
284-00013/11
TERMINI DE PRESENTACIÓ DE CANDIDATS

Termini: 7 dies hàbils (del 23.11.2016 al 01.12.2016).
Finiment del termini: 01.12.2016; 18:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2016.

3.10.20. Altres eleccions i propostes de nomenament o de conformitat
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3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’Escola Ponent de Tarragona
250-00605/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 42735 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 22.11.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42735)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir avançant en la línia dels acords
arribats entre el Departament d’ensenyament, la comunitat educativa i l’ajuntament
de Tarragona els quals van permetre adjudicar el passat 28 de setembre la construcció d’una pista esportiva i a iniciar un expedient anticipat per permetre adjudicar
durant l’any 2017 l’adequació dels espais de l’escola.

Proposta de resolució sobre l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
250-00607/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 42734 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 22.11.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42734)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a licitar l’execució de l’obra de l’escola lArrabassada de Tarragona tan bon punt es disposi del projecte, que està en
fase de redacció.

Proposta de resolució sobre una universitat catalana de talent i
oportunitats
250-00610/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 42740 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 21.11.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42740)

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

2. Instar el Govern de l’Estat a complir amb les sentències del tribunal constitucional per tal de fer efectiu el traspàs de competències en matèria de beques.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació de l’enunciat del punt 4

4. Pel que fa a les beques Equitat:
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
D’addició al punt 4.a

4.a. Reforçar el programa de divulgació de les beques Equitat per assegurar que
arribi al 100% dels estudiants que es matriculin i que s’inclogui al mateix procés de
matriculació.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 4.b

4.b. Estudiar la modificació del número de trams de renda utilitzats per calcular
la beca Equitat.
Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
D’addició al punt 4.c

4.c. Introduir un programa similar al programa Equitat al primer any de màster,
afegint variables d’excel·lència de l’alumnat que hi vulguin accedir i incrementant a
través d’aquests paràmetres la quantia de la beca sobre les beques Equitat de graus,
si hi ha les partides pressupostàries assignades a aquest supòsit.
Esmena 6
GP de Junts pel Sí (6)
De supressió del punt 4.d

4.d. Aplicar les beques Equitat a segones titulacions.
Esmena 7
GP de Junts pel Sí (7)
D’addició al punt 5

5. Ampliar el programa FINAN fins un 10% més del 100% de la matrícula, amb
l’acord previ de les universitats, per despeses associades amb la mobilitat.
Esmena 8
GP de Junts pel Sí (8)
D’addició del punt 6

6. Treballar amb el món universitari per aprofundir en l’autonomia i rendiment
de comptes de les universitats públiques com a base del model universitari del futur.
Esmena 9
GP de Junts pel Sí (9)
De modificació del punt 7

7. Presentar, en el termini de dos mesos a la Comissió d’Empresa i Coneixement,
per part de la Secretaria General d’Universitats, un informe sobre l’avaluació del
Pla Serra-Hunter.

3.10.25. Propostes de resolució
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Esmena 10
GP de Junts pel Sí (10)
De modificació del punt 8

8. Obrir un procés d’avaluació i de revisió del Pla Serra Hunter que, sense afectar al seu finançament, el faci més eficient i ràpid, asseguri que es garanteix l’autonomia i la internacionalització de les nostres universitats, i esdevingui una millor
eina per a la incorporació del personal docent i investigador (PDI) amb estàndards
homologables internacionalment.

Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics
250-00619/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 42741 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 21.11.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42741)

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

2. Instar el Govern de l’Estat a millorar l’actual pla d’ajuts del Pla MOVEA per
a incentivar la compra de Vehicles Elèctrics.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Continuar amb el pla d’ajuts i subvencions per a la creació i adequació de
punts de càrrega per a Vehicles Elèctrics.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 4

4. Adoptar les mesures pertinents per a implantar l’ús de la classificació dels distintius ambientals de la Dirección General de Tráfico.
Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 6

6. En el marc del Pacte Nacional per a la Transició Energètica, debatre sobre la
mobilitat sostenible i ecològica.

3.10.25. Propostes de resolució

14

BOPC 268
24 de novembre de 2016

Proposta de resolució sobre els vehicles elèctrics lleugers
250-00620/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 42733 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 21.11.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42733)

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

1. Desenvolupar un pla d’informació sobre els beneficis dels Vehicles Elèctrics
Lleugers.
Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Instar el Govern de l’Estat a millorar l’actual pla d’ajuts del Pla MOVEA per
a incentivar la compra de Vehicles Elèctrics lleugers.
Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 3

3. Continuar amb el pla d’ajuts i subvencions per a la creació i adequació de
punts de càrrega per a Vehicles Elèctrics.
Esmena 6
GP de Junts pel Sí (6)
De supressió del punt 4

4. Oferir un servei de custòdia de bicicletes a les quatre capitals de Catalunya.
Esmena 6
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació del punt 5

5. Seguir impulsant la incorporació progressiva de vehicles elèctrics a la xarxa
de transport públic de Catalunya.

Proposta de resolució sobre el reconeixement del plurilingüisme a
l’Estat espanyol
250-00623/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 42752 / Admissió a tràmit: Mesa de la CC, 21.11.2016
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42752)

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

1. Reclamar al Govern d’Espanya la presentació d’un projecte de Llei de reconeixement del plurilingüisme de l’Estat i de la promoció i protecció de les llengües que
s’hi parlen, en desplegament del que preveu l’article 3.3 de la CE vigent.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa
secundària de regadiu del canal Segarra-Garrigues
250-00682/11
RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT
Reg. 42169 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en propuesta de resolución sobre el desarrollo de la red secundaria del Canal Segarra-Garrigues (tram.
250-00682/11), presentada el dia 11 de novembre de 2016 i amb número de registre
41570.
On hi diu:
«2. Disminuir, en un porcentaje no inferior al 50%, el requisito de mínimo de
propietarios adheridos al riego, con el objetivo de que el Govern pueda desarrollar
las obras pendientes en todos los sectores afectados»
Hi ha de dir:
«2. Establecer que el porcentaje de requisito mínimo de propietarios adheridos
al riego sea de un máximo del 50%, con el objetivo de que el Govern pueda desarrollar las obras pendientes en todos los sectores afectados»
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Proposta de resolució sobre la modificació de l’etiquetatge en origen
de la mel
250-00686/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 41973 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada 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 sobre la modificació de l’etiquetatge en origen de les mels, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent:
Exposició de motius

La Directiva 2001/110/CE, relativa a la Mel, modificada per la Directiva 2014/63/
UE ofereix la possibilitat, de no identificar obligatòriament l’origen en tots els casos.
Aquesta possibilitat l’ha utilitzada l’Estat Espanyol restant transparència i aportant
informació a la ciutadania alhora de decidir si vol donar suport al sector apicultor
local o exterior. Aquesta normativa es transposa en la Reial Decret 1049/2003, d’1
d’agost, pel qual s’aprova la norma de qualitat relativa a la mel (i la seva modificació
mitjançant el Reial Decret 473/2015.
Les Directives estableixen que, en l’etiqueta, s’ha de mencionar el país o països
d’origen en el que la mel s’hagi recol·lectat, però si les mels són originaries de més
d’un Estat membre o tercer país, es pot substituir per la menció que es tracta de
mescles de mels originàries o no de la UE. Aquesta possibilitat empara la indústria
de forma completament legal a ocultar els orígens de la mel que comercialitza, que
en alguns casos estan molt relacionats amb la seva qualitat o seguretat alimentària.
3.10.25. Propostes de resolució
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En d’altres paraules, el consumidor és incapaç de conèixer l’origen de la major
part de les mels que a dia d’avui troba al mercat. A més d’induir confusió en els consumidors, o com a mínim no donar-los la informació necessària i suficient, la situació és cada cop més crítica perquè creix la quantitat de mel que procedeix de tercers
països i perquè les rutes mitjançant les quals arriben són cada cop més complexes i
opaques afectant a apicultors locals. Aquest canvi no només permetria a les nostres
explotacions poder diferenciar les seves mels respecte les d’altres països amb igualtat d’informació, sinó que permetria a les persones consumidores fer una tria fruit
del coneixement i la transparència.
Cal recordar que la Directiva 2000/13/CE, del Parlament i del Consell, de 20 de
març de 2000, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres en
matèria d’etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentosos, estableix
en el seu Considerandum número 6 que «qualsevol regulació relativa a l’etiquetatge dels productes alimentaris s’ha de fonamentar, davant de tot, en l’imperatiu de
la informació i la protecció dels consumidors», i al numero 14 hi resa «les normes
d’etiquetatge han d’implicar igualment la prohibició d’induir a error al comprador».
Amb aquest motiu, a l’article 2 es disposa que «l’etiquetatge no haurà de ser de naturalesa tal que indueixi a error al comprador, especialment sobre les característiques
del producte alimentaris i, en particular, sobre la natura, identitat, qualitats, composició, quantitat, durada, origen o procedència, i mode de fabricació i d’obtenció».
Alhora, en l’article 3, recull que «l’etiquetatge dels productes alimentaris implicarà
únicament (...), les indicacions obligatòries del lloc d’origen o de procedència en els
casos que la seva omissió pugui induir a error el consumidor sobre l’origen o la procedència real del producte alimentós».
A Itàlia, el Decret Legislatiu de 21 de maig de 2004 número 179, d’aplicació
de la Directiva 2001/110/CE, recollia com aquí la possibilitat d’etiquetar les mescles de mels indicant únicament l’origen de la Unió Europea o de fora. La Llei
n.81 d’11 de març de 2006 va establir una modificació d’aquest Decret Legislatiu
a través de la modificació on obligava a la indicació en l’etiqueta del país o països
d’origen on la mel ha estat recol·lectada. Així, el Ministero delle Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali italià eliminava la possibilitat que oferia la Directiva i obligava a indicar explícitament l’origen de la mel, establint sancions d’entre 600 i 6.000 €
en cas d’incompliment.
Aquest canvi no només permetria a les nostres explotacions poder diferenciar les
seves mels respecte les d’altres països amb igualtat d’informació, sinó que permetria
a les persones consumidores fer una tria fruit del coneixement i la transparència.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

Instar al Govern espanyol a modificar el marc legislatiu que actualment regula
l’etiquetatge de les mels, en concret la modificació del Reial Decret 1049/2003, d’1
d’agost, pel qual s’aprova la norma de qualitat relativa a la mel (i la seva modificació
mitjançant el Reial Decret 473/2015, per tal d’establir en la regulació d’etiquetatge
d’aliments, l’obligatorietat d’identificar el país o països d’origen de la recol·lecció de
la mel.
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP
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Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42005 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la regulació de
l’economia col·laborativa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

L’economia col·laborativa és un dels resultats sorgits del nou paradigma tecnològic nascut de l’aparició d’Internet. De fet, el naixement d’Internet va suposar al seu
moment l’inici de canvis que han anat més enllà dels tecnològics, per transformar-se
en una realitat cultural i social, una nova manera d’entendre en horitzontal les relacions de tot tipus, també les dels consumidors amb els serveis consumits, generant-se noves oportunitats, en aquest cas, de negoci.
Aquestes oportunitats s’han aprofitat per part del món empresarial i han fet que
avui ens trobem que aquestes arriben a competir amb models de negocis ja existents, consolidats i en molts casos, també fonts d’innovació.
Les noves formes d’economia col·laborativa plantegen clars reptes als marcs normatius ja existents, uns reptes que transformats en dubtes generen incertesa i certs
greuges comparatius que han de ser afrontats amb agilitat i flexibilitat.
Avui dia l’economia col·laborativa és encara poc important en termes absoluts,
però està creixent ràpidament i guanyant quotes importants de mercat en alguns
sectors.
La necessitat de regulació és evident i, per tant, creiem que és ara, en ple creixement d’aquest model de negoci, quan el Govern de la Generalitat ha de prendre
les iniciatives de regulació que la societat catalana i en especial el món empresarial,
estan esperant.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a:
Elaborar i presentar al Parlament de Catalunya les conclusions dels treballs preparatoris sobre la regulació de l’economia col·laborativa que sembla estar duent a
terme la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa, seguint les propostes presentades al document «Una agenda europea per la economia col·laborativa» del 2 de juny de 2016 de la Comissió Europea al Parlament Europeu, al Consell,
al Comitè Econòmic i Social Europeu i al Comitè de les Regions, abans de març
de 2017.
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP C’s
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Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en
matèria de tabac
250-00688/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Jorge Soler González, diputat del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per tenir una
televisió pública modèlica en 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 indiscutible. 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’iniciï en hàbits tòxics.
Està demostrat que el fet que els adolescents vegin tabac a la pantalla es relaciona 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 indubtablement 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 Audiovisuals a adoptar totes les mesures necessàries per tal de cursar les instruccions pertinents als equips de guió i de producció dels mitjans públics catalans, sigui aquesta
producció externa o interna, perquè els programes emesos a les televisions públiques 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, 15 de novembre de 2016
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jorge Soler González, diputat, GP C’s

3.10.25. Propostes de resolució

19

BOPC 268
24 de novembre de 2016

Proposta de resolució sobre els estudiants universitaris amb malaltia
inflamatòria intestinal
250-00689/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 42183 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Irene
Rigau i Oliver, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta la proposta de resolució següent sobre els estudiants universitaris amb malaltia inflamatòria
intestinal (MII), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement.
Exposició de motius

La malaltia inflamatòria intestinal (MII) és una malaltia crònica que afecta l’aparell digestiu. En aquesta malaltia s’alternen períodes d’activitat de la malaltia amb
símptomes importants (brots o crisis) amb períodes en els quals la malaltia s’atenua
(fases de remissió).
Quan apareix un brot greu, pot ésser necessari tractament hospitalari i pot passar que el període d’ingrés a l’hospital coincideixi amb dates de proves i exàmens
universitaris.
El fet de no poder-se presentar a les esmentades proves, pot comportar greus perjudicis acadèmics i econòmics pel noi o noia hospitalitzat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1) Estudiar en el marc del Consell Interuniversitari la resposta de les universitats
catalanes amb caràcter homogeni a la situació derivada, quan s’escau, de l’hospitalització dels estudiants malalts de malaltia inflamatòria intestinal (MII) per haver
patit un brot greu de la malaltia.
2) Establir els mecanismes per tal que, prèvia certificació pertinent de l’autoritat
sanitària, els estudiants amb brot greu de MII tinguin garantit un calendari adequat
de proves acadèmiques.
3) Assegurar que els canvis de dates de proves i exàmens pels estudiants universitaris amb MII no tinguin efectes perjudicials econòmics per part de l’estudiant.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Irene Rigau i Oliver, diputada, GP JS

Proposta de resolució sobre la participació ciutadana i la
democratització de la televisió pública
250-00690/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 42186 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada, Marta Ribas Frias, diputada 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 sobre la participació ciutadana i democratizació de la televisió
3.10.25. Propostes de resolució
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pública, 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

L’arribada de la televisió digital i els nous mitjans audiovisuals ha provocat una
fragmentació de l’audiència. Aquest fet sumat a les retallades que s’han produit des
del 2011, reduint el pressupost de la CCMA en 149 milions d’euros, són elements
clau que expliquen en part, la devallada de l’audiència de TV3.
El passat mes de juny de 2016, la televisió pública de Catalunya va perdre la posició de lideratge amb una quota de 10,5% per darrere de Telecinco que va ser la cadena més vista pels catalans i catalanes amb un 13,5%. Lluny de ser un fet puntual,
les audiències de juliol evidenciaven la pèrdua d’audiència col·locant TV3 al seu mínim históric (10,1%), per darrere de Telecinco (12%) i Antena 3 (10,7%).
Donandes les circumstàncies, la reversió d’aquests dos factors no sembla factible,
un per impossible i l’altre per prioritats pressupostàries. Així doncs, cal que centrem
els esforços en readreçar la situació via noves propostes.
La televisió pública de Catalunya s’ha significat sempre per ser una televisió de
proximitat. Fins i tot el renombrat eslogan «la teva» va ser el leitmotiv de la cadena
durant anys. Ara, les noves tecnologies ens ofereixen un ventall de possibilitats per
fer que TV3 recuperi aquesta filosofia i torni a ser la televisió referent a Catalunya.
La televisió de Catalunya, tot i competir amb la resta de televisions no s’ha d’emmirallar amb els projecte privats sinó amb els referents de la televisió pública d’arreu del món. Projectes com els impulsats per la BBC que busca connectar audiència
i programació a través de la Xarxa, dotant a l’audiència d’un canal de participació
online amb capacitat d’incidir en la programmació i en la seva avaluació.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1) Elaborar un programa per a la creació d’un registre d’usuaris actius de la televisió pública que estaria habilitat per:
– Valoració de programes pilot
– Votació per escollir entre diferents propostes de programes
– Enquestes sobre programació, avaluació i fòrums de debat
– Votació per a escollir la figura del Defensor/a de l’Audiència
2) Estudiar i establir un sistema semblant al Appreciation Index de la BBC, que
combina la valoració quantitativa de l’audiència, amb la valoració qualitativa producte de la valoració ciutadana via registre d’usuaris actius.
3) Fomentar i incorporar les aportacions dels i les professionals de la CCMA a
l’hora de concretar els criteris de programació per tal d’aprofitar el seu coneixement.
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, Marta Ribas Frias,
diputades, GP CSP

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre el model d’atenció a la salut de les
persones transgènere
250-00691/11
PRESENTACIÓ: MONTSERRAT CANDINI I PUIG, JUNTAMENT AMB QUATRE
ALTRES PORTAVEUS DELS GRUPS PARLAMENTARIS EN LA COMISSIÓ DE
SALUT, ALBA VERGÉS I BOSCH, DEL GP JS
Reg. 42394 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Montserrat Candini i Puig, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Alba Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari de Junts
pel Sí, Jorge Soler González, portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari de Ciutadans, Assumpta Escarp Gibert, portaveu a la Comissió de Salut del
Grup Parlamentari Socialista, Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu a la Comissió
de Salut del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Eulàlia Reguant i Cura,
portaveu a la Comissió de Salut del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat
Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el model d’atenció a la salut de les persones transgènere, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

Des de la Declaració Universal dels Drets Humans, s’han consolidat una sèrie de
drets / valors universals com el de la dignitat, el de la llibertat, el de la vida privada
sense ingerències i el de la prohibició de discriminació que regulen la nostra convivència i comprometen totes les administracions. Aquests Drets han estat incorporats
a la majoria de constitucions europees. El fet trans com a realitat humana diversa,
sempre ha format part de la riquesa de la nostra societat. El lliure desenvolupament
de la personalitat comprèn aquesta opció vital entre les moltes possibles. L’autodeterminació del gènere, avui en dia es concep no sols com un dret de la personalitat,
sinó com a Dret Fonamental. Aquest és d’aplicació amb independència de l’edat.
Des d’anys enrere, Nacions Unides, el Parlament Europeu i la comunitat transgènere - inclosa la catalana– venen reclamant que es deixi de considerar la transsexualitat com a malaltia. Aquest canvi de prisma ha fonamentat l’aprovació de lleis com
la d’Argentina i la de Malta que reconeixen el dret a la identitat i plasmen aquest
enfoc despatologitzador. A Catalunya, l’Administració ha adquirit el compromís de
promoure les condicions per a què els drets de les persones LGTBI siguin reals i
efectius. Aquest deure positiu s’estén a l’àmbit de la salut, entesa com a benestar
físic, mental i social de l’individu i de la col·lectivitat. L’accés a una salut integral,
accessible i de qualitat és el pas previ i necessari per a què les persones transgènere
puguin fer efectius la resta de drets fonamentals.
Per aquests motius, es presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a implantar un nou
model d’atenció a la salut de les persones transgènere, consensuat amb la comunitat
transgènere, que deixi definitivament enrere la seva patologització, instaurant-ne un
de nou que es fonamenti en la codecisió i en el respecte a la diversitat.
Palau del Parlament, 3 de novembre de 2016.
Montserrat Candini i Puig, GP JS; Jorge Soler González, GP C’s; Assumpta
Escarp Gibert, GP SOC; Albano Dante Fachin Pozzi, GP CSP; Eulàlia Reguant i
Cura, GP CUP-CC; portaveus a la CS. Alba Vergés i Bosch, diputada GP JS
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Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del
vestuari i el material dels Mossos d’Esquadra
250-00692/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42449 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, 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 la modernización y renovación del vestuario y el material de los Mossos d’Esquadra, para que
sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La Policía de la Generalitat - Mossos d’Esquadra se refundó como cuerpo policial com competencias de policía integral en 1983, mientras que el despliegue total
de sus efectivos en todo el territorio catalán tuvo lugar en 1994. Sin embargo, la última renovación del vestuario y los materiales que tiene a su disposición el Cos de
Mossos d’Esquadra tuvo lugar a principios de los años 80.
Es imprescindible por tanto alcanzar un compromiso político y presupuestario
tendente a asegurar la modernización y renovación del vestuario y de los materiales
de la Policía de la Generalitat, en aras a asegurar la viabilidad, el correcto funcionamiento y la integridad física de todos los agentes de este cuerpo policial.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Proceder a la modernización y renovación en concepto de dotaciones específica y de dotaciones genéricas del vestuario y los materiales del Cos de Mossos d’Esquadra de la Generalitat, en el plazo de tres meses desde la aprobación de la presente resolución, y con el objetivo de equiparar estas dotaciones específicas y genéricas
a los estándares de los países de nuestro entorno europeo.
2. Destinar una partida presupuestaria para hacer efectivas esta modernización
y renovación con la dotación suficiente en los presupuestos de la Generalitat para el
año 2017, y en años sucesivos si fuese necesario. Dicha partida será abierta y ampliable.
3. Presentar en sede parlamentaria, en el plazo de un año desde la aprobación
de la presente Resolución, un informe de cumplimiento de las medidas aprobadas
en la misma.
Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP C’s

Proposta de resolució sobre la parada biològica del coral
250-00693/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42456 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, 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 la parada
3.10.25. Propostes de resolució
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biológica del coral, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Según noticias aparecidas en prensa, la Generalitat estudia prohibir temporalmente la pesca de coral y prevé implantar una moratoria puntual de pesca de coral si
los informes de los científicos ponen de manifiesto que las colonias de esta especie,
que se puede pescar de mayo a octubre en aguas del litoral catalán desde el Cap de
Begur hasta Francia, se encuentran en mal estado.
Es notorio que en temas sensibles medioambientalmente, como es este caso concreto, ha habido campañas de sensibilización en las escuelas y en centros educativos
en el pasado, con un magnífico resultado.
De la misma manera, hay que resaltar que la pedagogía y concienciación en este
ámbito es básico y fundamental para las nuevas generaciones y es imprescindible promover la participación de nuestros jóvenes en la preservación del ámbito
medioambiental y ecológico.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Redactar un estudio científico de la necesidad de llevar a cabo la parada biológica del coral como medida eficiente para la protección y regeneración del coral
como elemento indispensable en el medio natural subacuático, determinando duración mínima y recomendada.
2. Reforzar el control de la pesca furtiva con el objetivo de eliminar las consecuencias medioambientales negativas de esta práctica y de erradicar la sensación de
invulnerabilidad de los furtivos.
3. Utilizar esta parada biológica del coral para iniciar una campaña de sensibilización hacia el elevado valor ambiental del coral y el riesgo de su explotación extractiva y la alternativa de explotar turísticamente la presencia de coral en el lecho
marino de la zona.
4. Introducir en las escuelas y centros educativos la sensibilización y concienciación del valor ecológico del medio subacuático y como patrimonio natural que hay
que preservar.
Palacio del Parlamento, 16 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP C’s

Proposta de resolució sobre els sistemes de retenció infantil
250-00694/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42505 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Alfonso Sánchez Fisac, 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 sobrte los
sistemas de retención infantil, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Una de las causas de lesiones graves de los bebés y niños hasta los cuatro años
es el mal uso de los sistemas de retención infantil en casos de accidentes con colisión frontal y lateral.
3.10.25. Propostes de resolució
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Según estudios realizados por expertos y asociaciones especializadas se recomienda el uso de la silla infantil a contramarcha hasta los cuatro años. El problema
radica en las proporciones de peso en los niños. Mientras la cabeza de un adulto
solo supone un 6% de su peso total, la de un niño llega a pesar un 25%. Cuando se
produce un fuerte choque se sufre una tracción, provocando que la cabeza del niño
vaya hacia delante y hacia atrás, lo que conlleva a sufrir el conocido latigazo cervical en los adultos, pero que en un niño puede producirse una decapitación cervical
que puede derivar en heridas graves o la muerte súbita.
La musculatura es demasiado frágil para soportar el peso de la cabeza y por eso
se producen estas lesiones.
Otro problema habitual es el uso de abrigo en épocas de frío intenso, donde se
ponen los arneses al niño con el abrigo puesto. Esto puede provocar, en algunos casos, que los cinturones no estén bien ajustados, haciendo que el niño pueda deslizarse hacia afuera de la sujeción. El uso adecuado del abrigo es ponerlo por encima del
niño una vez se han puesto los arneses. Creemos que es necesaria concienciación e
información al respecto.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Coordinarse con el Gobierno de España para estudiar un cambio en la regulación relativa a tráfico y circulación de vehículos, a efectos de la utilización de sistemas de retención infantil para que su uso a contramarcha sea obligatorio hasta los
cuatro años.
2. Realizar un estudio autonómico sobre la efectividad del uso de sistemas de
retención infantil a contramarcha.
3. Crear campañas de concienciación e informativas sobre el correcto uso de todos los sistemas de retención infantil a contramarcha.
4. Realizar un estudio autonómico sobre la efectividad del uso de todos los sistemas de retención infantil.
5. Crear campañas de concienciación e informativas sobre el correcto uso de todos los sistemas de retención infantil.
6. Aumentar los centros o puntos de atención destinados a informar a los padres
sobre la seguridad infantil, en general, y sobre los sistemas de retención infantil, en
particular.
7. Dar traslado a los grupos parlamentarios tanto de los estudios informativos
como de las diferentes campañas de concienciación e informativas llevadas a cabo.
8. Destinar, si fuese necesario, una partida presupuestaria con un importe suficiente para llevar a cabo las acciones anteriormente descritas.
Palacio del Parlamento, 17 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres; portavoz; Alfonso Sánchez Fisac, diputado, GP C’s

Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària
250-00695/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la sinistralitat viària, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
3.10.25. Propostes de resolució
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Exposició de motius

La sinistralitat a les vies urbanes i interurbanes és encara molt alta, tot i que pot
semblar que l’objectiu marcat al Pla de Seguretat Vial 2014-2016 està gairebé aconseguit. La reducció de víctimes mortals hauria d’estar en el 30% en el període 20102015 i tot i que amb les dades de l’any 2015 aquesta reducció acumulada havia estat
el 28,5%, s’ha produït un repunt de la sinistralitat i del nombre de víctimes mortals
que ens ha de preocupar i ocupar.
El propi Servei Català de Trànsit, a l’hora de fer el balanç de la sinistralitat viària de l’any 2015 mostra la seva preocupació pel repunt general de la sinistralitat
i exposa dos motius bàsics per explicar-la. D’una banda, una certa relaxació en el
comportament dels conductors; de l’altra, l’augment dels accidents greus deguts a
velocitat inadequada o excessiva, la distracció (principalment per l’ús dels telèfons
intel·ligents), el consum d’alcohol i estupefaents i la minva en l’ús dels sistemes de
seguretat passiva.
De ben segur que totes aquestes causes s’han de tenir presents i cercar mesures
concretes que ajudin a reduir la seva incidència en la sinistralitat viària. Però hi ha
dues causes genèriques que tenen una incidència, entre ambdues, superior al 57%
en els accidents amb morts i ferits i que, a demés, han augmentat significativament
l’any 2015 respecte 2014: la distracció del conductor i la infracció de les normes de
circulació.
Convençuts de la necessitat de reduir tant com sigui possible la sinistralitat viària
i dels beneficis socials derivats d’aconseguir-ho, el Grup Parlamentari de Ciutadans
presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Elaborar, en el termini més breu possible i, en qualsevol cas, abans de 30 dies
des de l’aprovació d’aquesta proposta de resolució, un programa específic de conscienciació dels conductors de vehicles a motor i dels usuaris de les vies urbanes i
interurbanes, per tal d’evitar l’ús inadequat de les tecnologies de la comunicació i
de la informació, molt especialment la telefonia mòbil i les aplicacions mòbils dels
telèfons intel·ligents.
2. Desenvolupar una campanya d’informació específica en què s’incloguin les
principals causes d’accidents amb víctimes com a conseqüència d’infraccions a les
normes de circulació, amb especial èmfasi als excessos de velocitat i a la conducció
sota els efectes de l’alcohol o els estupefaents.
3. Augmentar la presència de les unitats policials de trànsit en els trams amb major perillositat i amb més incidència d’accidents.
4. Reforçar i millorar la senyalització dels trams perillosos i amb concentració
d’accidents.
5. Demanar al Govern d’Espanya l’estudi urgent de mesures fiscals que incentivin l’adquisició de vehicles que disposin de les millors tecnologies de seguretat activa i passiva, per facilitar la conducció i evitar les distraccions i la manca de concentració dels conductors.
Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la ratificació de la Carta social europea
250-00696/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 42508 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la ratificació de la Carta Social Europea, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, amb el
text següent:
Exposició de motius

La Carta Social Europea és un tractat del Consell d’Europa - organització intergovernamental formada per 47 estats europeus amb seu a Estrasburg - que garanteix
els drets socials i econòmics: habitatge, salut, educació, ocupació, protecció social i
jurídica, el moviment de persones i la no discriminació. Aquesta Carta va ser aprovada el 1961 i revisada el 1996. La Carta revisada, que va actualitzar el tractat original i va incloure nous drets com el dret a l’habitatge, va entrar en vigor el 1999 i
està substituint gradualment el tractat de 1961.
No obstant això, Espanya només ha ratificat el primer tractat de 1961. Va signar
la Carta revisada en 23 d’octubre de 2010, però no l’ha ratificat encara. Espanya
tampoc ha acceptat el procediment de reclamacions col·lectives que permet a certes
organitzacions presentar demandes contra cada Estat al·legant incompliments. Això
provoca una clara reducció de garanties, i l’obligació de processos de denúncia individuals amb alts costos pels contenciosos, en lloc de poder optar per processos de
denúncia col·lectiva.
La ratificació de la Carta Social Europea revisada de 1996, així com el protocol
addicional del mateix tractat, és una demanda expressada per diferents entitats, com
sindicats, patronals, tercer sector..., per tal d’estendre la possibilitat de presentar col·
lectivament reclamacions per incompliments.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a Instar al Govern de l’Estat a ratificar la Carta Social Europea Revisada de 1996 i el Protocol Addicional a la Carta
Social Europea de 1995, que estableix un procediment de reclamació col·lectiva que
permet a les organitzacions socials denunciar al Govern davant el Comitè de Drets
Socials, quan les seves lleis o polítiques públiques siguin contràries a la Carta Social Europea.
Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’impuls de la cultura
250-00697/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
3.10.25. Propostes de resolució
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Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’impuls de la
cultura a Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura,
amb el text següent:
Exposició de motius

Barcelona va arribar a ser un important pol d’atracció i producció cultural i molts
artistes i gestors culturals van assentar-se a la nostra ciutat. Malauradament, Barcelona ha perdut aquesta empenta i la cultura ha quedat més com atracció turística que
com una eina per a qüestionar i fer evolucionar la societat.
Volem que Barcelona torni a tenir el prestigi cultural que va tenir anys enrere i
que això es faci extensiu a la resta de Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concrea al Departament de Cultura, a
1. Crear un pla d’atracció de talent internacional pel que fa als artistes de tots
les disciplines, directors teatrals i directors de museus i altres equipament culturals.
2. Crear tallers amb beques per a crear una comunitat de col·laboració público-privada.
3. Crear un pla per tal de potenciar les diferents manifestacions culturals a tota
Catalunya.
4. Destinar una partida pressupostària en els pressuposts de la Generalitat del
2017per a dur a terme les accions anteriorment descrites.
Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Protocol per al maneig del
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense
250-00698/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 42524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

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
perquè sigui aplicat el Protocol per al maneig del Trastorn per Dèficit d’Atenció amb
o sense Hiperactivitat (TDAH), de maig del 2015, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent:
Exposició de motius

La Comissió d’Educació i Universitats d’aquest Parlament, amb data 8 de novembre de 2007, va aprovar la Proposta de resolució sobre el tractament del trastorn
per dèficit d’atenció amb hiperactivitat, la qual resolia:
a) Elaborar i trametre al Parlament, durant el proper curs escolar, un estudi sobre la complexitat dels problemes de conducta que presenten els infants i els adolescents, entre d’altres els afectats pel trastorn per Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH), i, de manera específica, sobre les necessitats educatives que generen, i
també de les variables de la trajectòria personal que hi poden incidir i de les estratègies d’intervenció.
b) Crear una mesa tècnica amb membres dels departaments de Salut i d’Educació i les entitats que treballen en el TDAH, en col·laboració amb el Departament
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d’Acció Social i Ciutadania, per a contrastar perspectives i estratègies d’intervenció
i establir referents departamentals per als afectats.
c) Incorporar als plans de formació del personal dels departaments de Salut i
d’Educació el coneixement sobre la naturalesa i els tractaments possibles del TDAH.
Aquesta resolució es va concretar en el Protocol per al maneig del Trastorn per
Dèficit d’Atenció amb Hiperactivitat (TDAH) infanto-juvenil en el sistema sanitari
català, del Departament de Salut (Grup de treball sobre el TDAH del Pla director de
Salut Mental i Addiccions, publicat el maig de 2015.
La introducció d’aquest protocol diu: «El Trastorn per Dèficit d’Atenció amb
Hiperactivitat (TDAH) és un trastorn del neurodesenvolupament que s’inicia en la
infància i que comporta un patró persistent de conductes de desatenció, hiperactivitat i impulsivitat. Segons els manuals diagnòstics, el trastorn és present quan aquestes conductes tenen una freqüència i una intensitat més gran del que és habitual
segons l’edat i el desenvolupament de la persona, i quan aquestes manifestacions
interfereixen de manera clarament significativa en el rendiment escolar o laboral i
en les seves activitats quotidianes (DSM-IV-TR, 2001).»
El doctor Miquel Casas, catedràtic de Psiquiatria de la UAB i responsable del
Grup de Recerca de Psiquiatria, Salut Mental i Addiccions del Vall d’Hebron Institut de Recerca de Barcelona, diu que «actualment, es considera que hi ha un conjunt de disfuncions cognitives i conductuals que poden agrupar-se dins d’un ampli
epígraf, que s’acostuma a denominar “Trastorns del Neurodesenvolupament”, que
agrupa a un variat grup de disfuncions que comprenen diversos síndromes d’expressió clínica dimensional i evolució crònica –entre els quals hi ha el trastorn per Dèficit d’Atenció amb o sense Hiperactivitat (TDAH)– que, iniciant-se en la infància, es
perllonguen al llarg de l’adolescència i de la vida adulta, sent, en el període infanto-juvenil, els principals responsables del fracàs escolar i acadèmic, dels consums de
drogues legals i il·legals, de la impulsivitat patològica i de la majoria dels processos
de desadaptació i marginació social, d’etiologia no psicòtica».
«Els models docents que s’apliquen en el nostre país per afrontar el baix rendiment escolar no tenen en compte, habitualment, els múltiples i diversos factors lligats als trastorns neuro-psico-biològics i de l’aprenentatge que poden explicar les
dificultats que presenten fins el 80% del total de la població amb fracàs escolar
(15%-20% dels escolars).
«Per això, en els últims anys, des d’àmbits de la docència, de la neuropsicologia
i la psiquiatria, es ve proposant un model mixt, educatiu, psicològic i mèdic multidisciplinari i integral, basat en la detecció precoç de les patologies pròpies del neurodesenvolupament que afecten a l’aprenentatge i que suposa, davant la presència
de casos positius, una ràpida intervenció terapèutica docent-psicològica-psiquiàtrica
que, abordant l’alumne des de la perspectiva escolar-familiar-sanitària, reverteixi
eficaçment la problemàtica del baix rendiment escolar».
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Completar el nom, precisant que pot ser també sense hiperactivitat: Protocol
per al maneig del trastorn per dèficit –d’atenció amb o sense hiperactivitat (TDAH).
I canviar-ho també a l’interior del document tantes vegades que aparegui.
2. Aplicar el Protocol per al maneig del Trastorn per Dèficit d’Atenció amb o
sense Hiperactivitat (TDAH) infanto-juvenil en el sistema sanitari català, del Departament de Salut (Grup de treball sobre el TDAH del Pla Director de Salut Mental
i Addiccions, publicat el maig de 2015).
Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, GP CSP
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Proposta de resolució sobre la destinació de la recaptació de multes
i sancions de trànsit
250-00699/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42563 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, María Francisca Valle Fuentes, diputada del
Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el destino de la recaudación de multas y sanciones de tráfico, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

El Plan Estratégico de Seguridad Vial de Catalunya 2014-2020 se marca como
objetivo general la reducción del número de muertes, como mínimo, hasta el 50%
respecto al año 2010, asi como otros objetivos específicos respecto a distintos colectivos, siempre en la línea de reducir la siniestralidad en las carreteras.
Las causas más frecuentes de los accidentes de circulación suelen ser la infracción de normas de circulación, junto con otros factores como errores de los conductores, distracciones o velocidades inadecuadas. Dentro de la siniestralidad viaria
también se encuentran la lucha para evitar el consumo de drogas y alcohol combinado con la conducción.
Es necesario proseguir también con la política preventiva de vigilancia y control
de la velocidad como factor de riesgo, mejora general de la movilidad y en especial
una política más correcta en materia de seguridad vial para los colectivos más vulnerables.
Los datos estadísticos de siniestralidad viaria, que no disminuyen sustancialmente, nos indican la necesidad de potenciar las medidas destinadas a mejorar la
seguridad viaria, la prevención de accidentes y la ayuda a las víctimas
En consecuencia es necesario tener unos recursos económicos que sufraguen las
medidas que se deban adoptar y que los recursos que vayan destinados a este fin
sean exclusivamente invertidos en los objetivos marcados ya que de ello depende la
vida e integridad física de muchas personas. Y así en el último informe de fiscalización sobre el programa 222 de tráfico y seguridad viaria realizado por la Sindicatura
de Cuentas en relación al año 2012 nos indica que si bien el Plan de Gobierno 20112014, con el objetivo de reducir la siniestralidad viaria, previó la inversión total de la
recaudación de multas y sanciones fuese invertida en medidas destinadas a mejorar
la seguridad viaria, prevención de accidentes y ayuda a las víctimas, lo cierto es que
no se asumió en su totalidad este objetivo, por lo que siendo necesaria esta inversión
en su totalidad para poder reducir la siniestralidad viaria.
Por estos motivos, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern a adoptar todas las medidas necesarias para destinar el 100% de la recaudación obtenida por las multas y sanciones de
tráfico a implementar medidas destinadas a mejorar la seguridad viaria, la prevención de accidentes y la ayuda a las víctimas, garantizando que esta inversión no se
imputará a otros gastos distintos que no estén directamente vinculados con la seguridad viaria.
Palau del Parlament, 17 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; María Francisca Valle Fuentes, diputada, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text
250-00700/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42573 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Sonia Sierra Infante, 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 gratuidad
de los libros de texto, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament,
con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La Constitución Española establece en su artículo 27.4 que: «La enseñanza básica es obligatoria y gratuita». La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de Mayo, de Educación,
recoge en el artículo 4.1 que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita para todas
las personas y define en el artículo 3.3 que la educación primaria y la educación secundaria constituyen la educación básica.
La disposición adicional cuarta de la mencionada Ley Orgánica señala, con respecto a los libros de texto, que corresponde a los órganos de coordinación didáctica
de los centros públicos, en el ejercicio de la autonomía pedagógica, adoptar los libros de texto y demás materiales que hayan de utilizarse en el desarrollo de las diversas enseñanzas, que deberán adaptarse al rigor científico adecuado a las edades
del alumnado y al currículo aprobado por cada Administración Educativa.
El artículo 88.2 de la Ley Orgánica 3/2006 establece que las Administraciones
Educativas dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer posible la
gratuidad de la enseñanza básica. La mayoría de los países del entorno europeo y
numerosas Comunidades Autónomas han dispuesto diferentes sistemas para hacer
efectiva la gratuidad de los libros de texto. Las Asociaciones de madres y padres
han venido reclamando sistemáticamente en los últimos años la gratuidad de los libros de texto.
La Ley de 12/2009 de 10 de Julio de Educación de Catalunya establece en su artículo 5 que, son enseñanzas obligatorias, gratuitas y universales, la educación primaria y la educación secundaria obligatoria.
En ese mismo sentido la Ley de Educación de Catalunya, en el artículo 50 establece que la Administración educativa debe garantizar los recursos públicos para hacer efectiva la gratuidad de las enseñanzas obligatorias y de las declaradas gratuitas.
La Ley de Educación de Catalunya entre los principios que rigen la gestión de los
recursos económicos del sistema educativo está el principio de suficiencia y estabilidad presupuestaria, por el cual la Generalidad debe dotar al sistema educativo de los
recursos económicos necesarios para garantizar la suficiencia económica derivada
de la gratuidad de las enseñanzas a las que se refiere el artículo 5.2, establecidos en
la programación educativa, y para alcanzar sus objetivos.
Por todo lo anteriormente expuesto creemos conveniente que la Generalitat de
Catalunya aborde la financiación de los libros de texto de la enseñanza obligatoria.
Así, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Mientras no se aborde la financiación de los libros de texto y materiales curriculares, crear y poner en marcha para el curso 2017-2018, en coordinación con las
AMPAS y direcciones de los centros públicos y concertados de educación obligatoria, un banco de libros de texto con la finalidad principal de conseguir el ahorro
familiar en la compra de los libros, así como una mayor sostenibilidad medioam3.10.25. Propostes de resolució
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biental dada la reutilización de los mismos, respetando en todo caso la autonomía
de los centros y poniendo en valor el gasto en libros socializados que ya hayan podido realizar.
2. Adoptar los acuerdos necesarios para garantizar que en la dotación presupuestaria para el año 2017 se contemple la financiación para crear el banco público de
libros de texto, así como las ayudas necesarias para el alumnado de primero y segundo de primaria, que utiliza libros no reutilizables. Igualmente, en dicha partida
debería incluirse el gasto en material escolar que es una parte sustancial de lo que
actualmente pagan las familias.
3. Presentar, en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la presente resolución, un programa de Gratuidad y préstamo de Libros de Texto para la
Educación Obligatoria en los centros educativos que incorpore:
a) La creación de un banco de libros público, gestionado directamente por los
centros educativos.
b) La implantación progresiva del programa de gratuidad.
c) Garantía de existencia de los créditos necesarios en los presupuestos anuales
de la Generalitat de Catalunya.
Palacio del Parlamento, 18 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre la creació d’una oficina de compres
centralitzada per als centres sanitaris integrats a la Xarxa
Hospitalària d’Utilització Pública i a l’Institut Català de la Salut
250-00701/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42574 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, 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
una oficina de compras centralizada para todos los centros sanitarios integrados en
la XHUP y el Institut Català de la Salud, para que sea sustanciada ante la Comissió
de Salut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En fecha 9 de noviembre de 2016 el Institut Català de la Salut emitió un comunicado con el título «L’ICS estalvia més de 24 millons d’euros fent compres agregades».
Según este comunicado, el ahorro, con repercusiones importantes en el cierre de
cuentas de 2016 y que también se reflejará en las cuentas de 2017, procede de haber
realizado expedientes de compras agregados entre el ICS, el Instituto Catalán de
Oncología, el Banco de Sangre y Tejidos, el Parque Salut Mar, el Consorcio Sanitario Integral y el Hospital de la Cerdanya.
No sólo es razonable que se puedan obtener mejores precios al realizar compras
agregadas entre varios centros sanitarios, sino que resulta obligatorio en tiempos en
los que las restricciones presupuestarias obligan a una contención de gasto.
Por otra parte, el ahorro que se pueda obtener por agregar compras no supone
ninguna merma en los servicios que se prestan a los ciudadanos, al contrario de
otros recortes realizados de forma sistemática por el Departament de Salut.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
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Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a crear, en el plazo
de tres meses desde la aprobación de la presente Resolución, una oficina de compras
centralizada para todos los centros sanitarios integrados en la Xarxa Hospitalària
d’Utilització Pública y el Institut Català de la Salud, encargada de la gestión de compras mediante procedimiento de compra agregadas, de todos los materiales, equipos
o productos que sean utilizados en varios de estos centros.
Palacio del Parlamento, 18 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP C’s

Proposta de resolució sobre la prevenció de les malalties de
transmissió sexual entre els joves
250-00702/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 42575 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, 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
la prevención de las enfermedades de trasmisión sexual entre jóvenes, para que sea
sustanciada ante la Comissió de Polítiques de Joventut, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Los datos ofrecidos por el informe anual 2013 del ISCIII de Madrid sobre Resultados de la Vigilancia Epidemiológica de la Enfermedades Trasmisibles, son preocupantes respecto al incremento de casos de enfermedades de trasmisión sexual,
claramente prevenibles, y que afectan en gran medida a población joven.
Respecto al VIH, el informe destaca que la tasa global española de nuevos diagnósticos es superior a la media europea y, aunque sea similar a la de otros países europeos, año tras año crece la influencia de la trasmisión entre varones homosexuales
(el 60% del total de casos). La siguiente causa más destacada es la trasmisión por
relaciones heterosexuales.
También destaca este informe el incremento en los últimos años del número de
casos de sífilis o de infección gonocócica, enfermedades en las que Cataluña presenta una tasa superior a la media Española.
En la memoria de la Agència de Salut Pública de Barcelona sobre ‘Morbiditat
per malalties de declaració obligatòria a Barcelona ciutat’del año 2014 se refleja el
importante incremento de la incidencia de este tipo de enfermedades a lo largo de
los últimos años y las altas tasas de las mismas en la población joven.
Por grupos de edad la mayor tasa de infección gonocócica se produce en el grupo de 20 a 29 años (104/100.000), seguido del grupo de 30 a 39 (82/100.000) y del
grupo de 15 a 19 años (46/100.000). En el caso de la sífilis, la mayor tasa se produce en el grupo de 30 a 39 años (70/100.000) seguido del grupo de 20 a 29 años
(60/100.000).
En el caso de la infección por VIH, la mayor tasa se produce en el grupo de edad
de 30 a 39 años (59/100.000) seguido del grupo de 20 a 29 años (56/100.000), así
como también se varones homosexuales y no adictos a drogas inyectables (85%).
Asimismo, también es muy destacable la diferente distribución de estas enfermedades según distritos municipales que refleja la memoria de la Agència de Salut
Pública de Barcelona.
Fascicle segon
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Un aspecto común de ambos estudios es el incremento de estas enfermedades
en los últimos años, por lo que parece obvio que las campañas de prevención que
tan buenos resultados produjeron en su momento, no han conseguido mantener sus
efectos a lo largo del tiempo y se impone tomar medidas urgentes para atajar este
problema.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Impulsar desde la Direcció General de Joventut un plan coordinado con el
Departament de Salut y las entidades locales, como por ejemplo la Agència de Salut
Pública de Barcelona, que incida específicamente en la prevención de las enfermedades de trasmisión sexual entre jóvenes.
2. Dentro del mencionado plan, diseñar y llevar a cabo campañas más concretas
y continuadas entre los colectivos, o en los territorios, donde estas enfermedades
están teniendo una especial incidencia.
Palacio del Parlamento, 18 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP C’s

Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats
democràtiques
250-00703/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 42593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta
la Proposta de resolució en defensa de les llibertats democràtiques, per tal que sigui
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a garantir el lliure
exercici de premsa i la llibertat d’expressió i no fer mai cap acte que vagi en contra de les lleis vigents en aquest àmbit. En aquest sentit, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra actuarà sempre amb ple respecte al dret i a la legislació i
garantirà que els professionals de la informació puguin desenvolupar la seva tasca
amb màxima seguretat possible i evitant que siguin víctimes de coaccions per part
de cap persona o col·lectiu.
2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu reconeixement i ple suport a la
tasca que realitza el cos de Policia de la Generalitat en matèria de seguretat ciutadana així com, en tant que policia democràtica, el seu compromís en la defensa del
lliure exercici dels drets i llibertats polítiques dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i la resta de principis i fonaments d’una societat plenament democràtica.
3. El Parlament de Catalunya manifesta el seu ple compromís amb la transparència com a principi general, i en conseqüència, la seva determinació en la defensa de l’activitat del col·lectiu de periodistes en tant que element imprescindible en
la transmissió d’informació, imatges i coneixements necessaris en una democràcia
madura i plena.
4. El Parlament de Catalunya manifesta el rebuig als preceptes de la Llei orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, que són clarament contraris a
drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració universal
3.10.25. Propostes de resolució
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dels drets humans o el Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. I en aquest sentit, emplaça als grups
parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats espanyol a impulsar la
derogació de la citada Llei.
Palau del Parlament, 18 de novembre de 2016.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat .L’oficina itinerant del Síndic de
Greuges: vint anys escoltant les persones arreu de Catalunya.
360-00015/11
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 42571).
Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2016.
A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe «L’oficina itinerant del Síndic de Greuges: 20 anys
escoltant les persones arreu de Catalunya», que recull l’experiència dels desplaçaments que des del Síndic hem fet al territori, havent atès més de 10.000 persones i
acostat el servei al 90 % de la població.
Tal i com estableix la Llei 24/2009, del 23 de desembre, del Síndic de Greuges,
en el seu article 65, aquest informe monogràfic ha d’ésser objecte de debat parlamentari en comissió.
Tot desitjant que la Cambra se senti motivada pel treball d’aquest informe, us
saludo atentament,
Cordialment,
Barcelona, 18 de novembre de 2016
Rafael Ribó
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes
o memòries de la Sindicatura de Comptes
3.30.06.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 21/2016, sobre
la contractació administrativa de l’Ajuntament de Castelldefels,
corresponent al 2013
258-00013/11
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 42319 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalització núm. 21/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament de
Castelldefels, contractació administrativa, exercici 2013.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 17 de novembre de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 25.11.2016 al 19.12.2016).
Finiment del termini: 20.12.2016; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 22.11.2016.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de dies inhàbils per al 2017
241-00003/11
ACORD

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de novembre de 2016, d’acord
amb els articles 104 del Reglament i concordants, ha fixat el calendari següent de
dies inhàbils per a l’any 2017, als efectes del còmput de terminis parlamentaris i de
la presentació de documentació en el Registre General del Parlament de Catalunya.
A més dels dissabtes i els diumenges, seran dies inhàbils els següents:
6 de gener (divendres) Dia de Reis
14 d’abril (divendres) Divendres Sant
17 d’abril (dilluns) Dilluns de Pasqua Florida
1 de maig (dilluns) Festa del Treball
5 de juny (dilluns) Dilluns de Pasqua Granada
15 d’agost (dimarts) Dia de l’Assumpció
11 de setembre (dilluns) Diada Nacional de Catalunya
25 de setembre (dilluns) Mare de Déu de la Mercè
12 d’octubre (dijous) Festa Nacional d’Espanya
1 de novembre (dimecres) Tots Sants
6 de desembre (dimecres) Dia de la Constitució
8 de desembre (divendres) Dia de la Immaculada
25 de desembre (dilluns) Nadal
26 de desembre (dimarts) Sant Esteve
Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Ensenyament
410-00005/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 41907 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió d’Ensenyament
Alta: Jordi Cuminal i Roquet
Baixa: Assumpció Laïlla i Jou
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Composició de la Comissió de Salut
410-00006/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 41900 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Salut
Alta: Jordi Munell i Garcia
Baixa: M. Assumpció Laïlla i Jou
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 41904; 41905 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.11.2016

Reg. 41904
A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Justícia
Alta: Jordi Sendra Vellvè
Baixa: David Bonvehí i Torras
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
Reg. 41905
A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Justícia
Alta: Jordi Cuminal i Roquet
Baixa: Marta Pascal i Capdevila
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Peticions
412-00002/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 41755 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Peticions
Alta: Antoni Balasch i Parisi
Baixa: Irene Rigau i Oliver
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
412-00005/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 41901 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alta: Germà Gordó i Aubarell
Baixa: Marta Pascal i Capdevila
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 41906 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
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Comissió: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Alta: Carles Prats i Cot
Baixa: Marta Pascal i Capdevila
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.45.12.

Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 41898 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Polítiques de Joventut
Alta: Antoni Castellà i Clavé
Baixa: Marta Pascal i Capdevila
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de Seguretat Viària
411-00004/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 41899 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió de Seguretat Viària
Alta: Montserrat Vilella Cuadrada
Baixa: David Bonvehí i Torras
Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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4.45.25.

Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
399-00006/11
NOMENAMENT DE REPRESENTANTS
Reg. 42860 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

Xavier García Albiol, president del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 28 del Reglament, comunica que el
diputat Alejandro Fernández Álvarez ha estat nomenat portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya.
Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Xavier García Albiol, president GP PPC

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 85/XI, sobre el servei de
pediatria als centres d’atenció primària de Rubí
290-00073/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41982 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament
de Catalunya i per tal de donar compliment a l’apartat a) la Resolució 85/XI, sobre el
servei de pediatria als centres d’atenció primària de Rubí (tram. 290-00073/11), us
informo del següent:
Des del Servei Català de la Salut (CatSalut) s’estan analitzant línies de millora
per a l’atenció pediàtrica a la població de Rubí. En aquest sentit, el 16 de setembre de
2016 diversos representants del CatSalut es varen reunir amb l’alcaldessa de Rubí i
la regidora responsable de sanitat per a tractar diversos d’interès municipal en l’àmbit de la salut, entre els quals, l’atenció pediàtrica. En aquesta trobada, les dues parts
varen acordar la posada en marxa durant aquest mes de novembre d’un equip mixt
de treball, amb participació de les entitats gestores dels serveis de salut del municipi
(Consorci Sanitari de Terrassa i Mútua de Terrassa), el propi Ajuntament de Rubí i
el CatSalut per tal de continuar analitzant l’atenció pediàtrica a la ciutat i plantejar
línies de millora.
Barcelona, 10 de novembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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290-00084/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41983 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 96/XI, relativa a
l’Informe de fiscalització 7/2015, sobre el Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona,
corresponent al 2011 (tram. 290-00084/11), us informo del següent:
Seguint el mandat del Parlament, des del Departament de Salut s’ha vetllat per
tal de donar compliment a les recomanacions realitzades per part de la Sindicatura
de Comptes en relació al Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. En aquest sentit,
s’ha treballat per tal que el Consorci adopti les mesures necessàries que assegurin el
compliment de la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic.
Així mateix, us adjunto l’informe elaborat pel Consorci Mar Parc de Salut de
Barcelona sobre l’estat de seguiment de les recomanacions efectuades per la Sindicatura de Comptes.
Barcelona, 10 de novembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 109/XI, sobre el millorament
de l’accessibilitat als centres hospitalaris
290-00097/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41984 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 109/XI, sobre el
millorament de l’accessibilitat als centres hospitalaris (tram. 290-00097/11), us informo del següent:
Pel que fa a l’apartat a), cal assenyalar que la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, que és vigent des del 5 de novembre de 2014, malgrat que no ha estat
objecte de desplegament reglamentari, sí que disposa d’articles que són d’aplicació
immediata. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha elaborat un document que els recull i una guia de les accions que es poden implementar des del
mateix moment d’entrada en vigor de la Llei. En aquest cas concret, són d’especial
rellevància els articles 33 i 34, que fan referència, respectivament, a l’accessibilitat
en la comunicació amb relació amb les administracions públiques i amb els proveïdors de serveis públics, i a les condicions d’accessibilitat dels elements d’informació i de senyalització. En aquets sentit, el Servei Català de la Salut (CatSalut) vetlla
pel desplegament de la Llei i fomenta les accions de millorament de l’accessibilitat.
Pel que fa l’accessibilitat en la comunicació, tot seguint les recomanacions del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i mentre no es disposi del des4.50.01. Compliment de resolucions
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plegament de llei esmentada, s’ha previst per a aquest exercici l’adopció dels bucles
magnètics portàtils en els centres, així com la millora de la senyalització. Els bucles magnètics portàtils permeten ser usats i transportats fàcilment a qualsevol dependència del centre o fer-hi els itineraris necessaris amb el pacient.
Tant les noves directrius de disseny de centres d’atenció primària com les dels
centres de cirurgia major ambulatòria, totes dues acabades el desembre de 2015,
contemplen la necessitat d’instal·lar aquest tipus de bucles magnètics. Abans de començar a implantar-los al conjunt de centres dels àmbits d’atenció primària i hospitalària s’està fent una prova pilot a dos hospitals i a sis centres d’atenció primària.
Un dels dos hospitals triats per a aquesta prova pilot és l’Hospital Universitari Arnau
de Vilanova de Lleida.
Així mateix, s’han donat indicacions als proveïdors assistencials sobre les accions derivades de la nova Llei en matèria de formació, senyalització i la inclusió de
procediments d’avís i els mitjans de suport necessaris per a les persones amb discapacitat dins els estudis de seguretat i plans d’emergències
Paral·lelament, el CatSalut està col·laborant amb una iniciativa de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona que té com a
objectiu l’estudi i l’avaluació exhaustius de les condicions d’accessibilitat d’una tria
d’edificis públics de la ciutat. A hores d’ara, s’està elaborant aquest estudi i s’està a
l’espera dels resultats i de les conseqüents valoracions i recomanacions.
Quant a l’apartat b), les accions que es realitzen actualment a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida, amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat de les
persones que presenten una discapacitat auditiva, són les següents:
– Informar a les persones de la possibilitat de sol·licitar un intèrpret a la Federació de Persones Sordes de Catalunya (FESOCA).
– Complir el Protocol per a la detecció precoç, el diagnòstic, el tractament i el
seguiment de la hipoacúsia neonatal.
– Informar al pare o mare que tenen un fill o filla amb sordesa de la possibilitat
d’adreçar-se al Centre de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA),
per rebre orientació i atenció educativa.
– Informar que el CatSalut subvenciona els aparells auditius fins als 16 anys.
– Formació del personal d’Informació i d’Atenció al Ciutadà sobre les pautes de
comunicació per a I’atenció i el tracte adient a les persones amb dificultats auditives.
– La Unitat d’Atenció a la Ciutadà té la possibilitat de disposar d’una persona que
utilitza el llenguatge de signes.
– En el cas de residents amb discapacitat auditiva, des de la Unitat de Formació
se li facilita un intèrpret per a les practiques.
– L’edifici esta retolat amb la informació de Serveis i Consultes, en compliment
de la normativa actual.
– S’envia un SMS per recordar la cita de les visites mèdiques.
– La web del centre disposa d’informació sobre I’atenció a la diversitat funcional.
– Edició del Díptic informatiu «Atenció a la diversitat funcionals» disponible als
expositors del centre.
– En la història clínica informatitzada del pacient, en cas que ho demani, es fa
constar la seva discapacitat per tal de que rebi un tracte personalitzat, com ara que
un professional d’infermeria realitzi s’adreci al pacient i l’acompanyi en el moment
de la visita.
Per altra banda, les accions per a la millora l’accessibilitat del centre hospitalari
previstes per abans de mitjan 2017:
– Informar i fer difusió a tot el personal, dels recursos disponibles relatius a I’accessibilitat de persones amb discapacitat, sessions informatives des de la Direcció
del centre a caps de serveis, Direcció d’lnfermeria, supervisors/es i cap de zeladors,
per tal que aquests responsables ho transmetin a la resta dels professionals.
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– Realitzar propostes a la Unitat de Formació per tal d’incloure en el pla de formació cursos de sensibilització i millora en I’atenció a les persones amb discapacitat, així com de llenguatge de signes.
– Implementar la subtitulació de la informació que apareix a les pantalles instal·
lades en diferents sales d’espera.
Amb referència al punt c), cal assenyalar que el Departament de Salut ha elaborat un projecte de decret per a l’autorització de centres i serveis sanitaris en el qual
s’estableix la prescripció que els centres i serveis sanitaris vetllaran per la millora
continua de la qualitat de l’assistència i pel respecte de la dignitat i dels drets dels
pacients, tenint especial cura dels drets dels infants, dels adolescents, i en general,
de tots els col·lectius més vulnerables, en l’àmbit de les aplicacions de les ciències
de la salut.
Així mateix, a la resolució d’autorització es recordarà als centres sanitaris l’obligatorietat de complir amb la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat, pel que
fa a les mesures per a garantir uns serveis que assegurin la igualtat d’oportunitats
de tots els ciutadans.
Per altra banda, en relació al compliment de diversos articles de l’esmentada Llei
13/2014, cal destacar les següents accions que es duen a terme des del Departament
de Salut, quan relatius al tràmit d’autorització de centres i serveis sanitaris:
– Article 13. Condicions d’accessibilitat dels edificis de nova construcció: El
projecte tècnic s’ha d’adequar a les prescripcions del Codi tècnic-SUA (Seguretat
d’utilització i accessibilitat).
– Article 15. Condicions d’accessibilitat dels edificis existents: El projecte tècnic
s’ha d’adequar a les prescripcions del Decret 135/1995, de 24 de març, de desplegament de la Llei 20/1991, de 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de
supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del Codi d’accessibilitat o a la
Taula d’Accessibilitat a les Activitats a Catalunya (TAAC), depenent del cas.
– Article 25. Condicions d’accessibilitat dels serveis públics: El CatSalut té un
programa d’adequació dels centres existents.
– Article 61. Control administratiu previ: Pel que fa a les tramitacions que duu
a terme el Departament de Salut, aquest òrgan valora el compliment de la pertinent
normativa d’accessibilitat. Quant a les tramitacions que estan concertades amb els
corresponents col·legis professionals (Psicòlegs, Odontòlegs i Metges), el compliment dels projectes tècnics és valorat pels propis col·legis.
Barcelona, 10 de novembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 128/XI, sobre el servei de
salut pediàtrica de l’Hospitalet de Llobregat
290-00115/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41985 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 128/XI, sobre el
servei de salut pediàtrica de l’Hospitalet de Llobregat (tram. 290-00115/11), us informo del següent:
Pel que fa a l’apartat a), l’equip de pediatria del CAP Florida compta amb una
dotació de sis metges i sis infermeres per donar assistència pediàtrica als equips
4.50.01. Compliment de resolucions
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d’atenció primària (EAP) Florida Nord i Florida Sud. En total, la població assignada
atesa és de 5.452 infants d’entre 0 i 14 anys. La mitjana de població atesa per cada
professional són 976 nens i nenes, la qual cosa vol dir que està per sota de la ràtio
estàndard a Catalunya que té un valor de 1.100.
Per tal d’afavorir la continuïtat assistencial, tots els infants tenen un pediatre i
una infermera de referència. Ambdós professionals coincideixen en horari i els seus
espais de consulta són una al costat de l’altre.
Amb la nova organització i funcionament de l’equip de pediatria, pactada amb
els professionals, es garanteix una millor accessibilitat a tothom. S’ha incrementat
la cobertura d’atenció pediàtrica en horari de tarda en relació a la situació anterior,
havent-hi tres pediatres i tres infermeres tres dies a la setmana i dos pediatres i dos
infermeres els dies amb menys activitat assistencial.
Totes les agendes dels metges i infermeres es programen de manera uniforme,
tenint en compte que han de poder atendre tots els tipus de visita: espontània (sol·licitada el mateix dia presencialment), amb cita prèvia (concertada per via telemàtica),
programada (revisions i programa del Nen Sa) i telemàtica.
Quant a l’apartat b), en aquests moments, i des de ja fa anys, els ciutadans de
l’Hospitalet de Llobregat gaudeixen d’una atenció primària de salut integral que es
desenvolupa en els diferents dispositius de la ciutat d’atenció ordinària i urgent, realitzant-se arreu atenció a la població d’edat pediàtrica i adulta. En aquest sentit, la
població pediàtrica de l’Hospitalet de Llobregat té assegurada l’atenció pediàtrica
les 24 hores al dia, tots els dies de la setmana, tant per part de professionals dels
EAP i del centres d’urgència d’atenció primària (CUAP), com per professionals pediatres de l’Hospital Sant Joan de Déu d’Esplugues de Llobregat.
L’anàlisi de l’activitat d’urgències pediàtriques de la població resident al municipi
de l’Hospitalet mostra que l’any 2015 es van produir 32.766 urgències, de les quals
el 80,1% eren urgències de nivell 4 o 5 (el nivell 4 correspon a situacions de menor
urgència i el nivell 5 a situacions no urgents).
El CUAP Pura Fernández, ubicat a l’Hospitalet de Llobregat, realitza el 31% de
les urgències generades i l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues realitza el 58%.
Entre els dos dispositius realitzen gairebé el 90% de les urgències pediàtriques.
Cal remarcar que el dispositiu del CUAP Pura Fernández realitza la seva activitat les 24 hores del dia, tots els dies de l’any.
No obstant l’anterior, per part de CatSalut s’ha impulsat l’establiment d’un dispositiu addicional d’atenció urgent pediàtrica per realitzar en el CUAP Pura Fernández.
Aquest nou dispositiu, gestionat per l’Hospital de Sant Joan de Déu d’Esplugues, ha
d’estar vinculat i coordinat amb l’atenció primària i continuada que gestiona l’Institut Català de la Salut (ICS). Actualment es troba en fase de disseny i consens, i es
preveu que estigui disponible abans de finals de l’any 2016.
Barcelona, 10 de novembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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290-00129/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41986 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 142/XI, relativa
a l’Informe de fiscalització 28/2015, sobre l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat
(tram. 290-00129/11), us informo del següent:
Seguint el mandat del Parlament, des del Departament de Salut s’ha vetllat per
tal de donar compliment a les recomanacions realitzades per part de la Sindicatura
de Comptes en relació a l’Hospital Comarcal del Baix Llobregat. En aquest sentit,
s’ha treballat per tal que el centre adopti les mesures necessàries que assegurin el
compliment de la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic.
Així mateix, us adjunto l’informe elaborat pel Consorci Sanitari Integral sobre
l’estat de seguiment de les recomanacions efectuades per la Sindicatura de Comptes.
Barcelona, 10 de novembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 167/XI, sobre la protecció
dels defensors dels drets humans a Hondures
290-00154/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 42450 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 167/XI, sobre la
protecció dels defensors dels drets humans a Hondures (tram. 290-00154/11), us informo del següent:
En relació amb el punt 2a, informar que en la seva contractació de béns i serveis,
el govern de Catalunya promou les clàusules socials i ambientals i la responsabilitat
social i ambiental de les empreses que contracten amb l’Administració de la Generalitat i el seu sector públic des de fa temps, mitjançant la Instrucció 1/2014 (modificada per la Instrucció 2/2016, per adaptar-la a les noves Directives europees de
contractació pública), la Guia per a la incorporació de clàusules de caràcter social a
la contractació pública, aprovada per la Junta Consultiva de Contractació Pública el
2014 (que s’està actualitzant), les 6 Guies aprovades per la mateixa Junta sobre ambientalització de la contractació pública, i els Codis de Bones Pràctiques en la Contractació Pública en els àmbits de la neteja, la seguretat i la vigilància i els serveis a
les persones. Com a conseqüència, el segon trimestre del 2015 l’Informe sobre contractació amb clàusules socials de la Generalitat de Catalunya ha posat de manifest
que un 26% dels contractes contenen clàusules socials, mentre que la contractació
amb el Tercer Sector s’ha incrementat fins a assolir un volum de 53 milions (193
contractes, un 60% del qual conté clàusules socials), front als 24 milions (94 con4.50.01. Compliment de resolucions
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tractes) de l’any 2013. Actualment, s’està implementant el Decret-llei 3/2016, de 31
de maig, de mesures urgents en matèria de contractació pública, convalidat pel Parlament de Catalunya, que promou la contractació sostenible amb la incorporació del
cost del cicle de vida a les ofertes. Així mateix, s’està desenvolupant un règim especial de contractació per als serveis a les persones mitjançant un avantprojecte de llei.
En aquest enllaç es pot consultar l’Informe sobre contractació amb clàusules socials del segon semestre de 2015:
http://exteriors.gencat.cat/web/ca/ambits-dactuacio/contractacio-publica/direccio-general-de-contractacio-publica-/.content/osacp/seguiment_i_avaluacio/informes-tematics-adjucacions-anuals/Clausules_socials/Indicador-clausules-socials-i-tercer-sector-2015.pdf
Paral·lelament, i pel que fa a l’objecte més concret d’aquesta resolució, relatiu als
drets humans a Hondures, esmentar que el Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 ja preveu donar una atenció especial a la política d’internacionalització responsable de l’empresa catalana, seguint els marcs internacionals reconeguts com els Principis rectors sobre les empreses i els drets humans de les Nacions
Unides.
Alhora el Pla director vol contribuir a la millora de les capacitats no només dels
actors públics i privats de la cooperació catalana sinó també d’altres actors amb responsabilitats com ara les empreses o els mitjans de comunicació, perquè entenguin
i adoptin un enfocament basat en els drets humans i en el gènere en llur actuació
ordinària, amb el propòsit d’impulsar una cooperació de país que impliqui d’una
manera transversal tots els agents, encara que no siguin actors de cooperació al
desenvolupament.
Des de la direcció general de Cooperació s’està elaborant un pla de treball conjunt amb ACCIÓ (Agència per la competitivitat de l’empresa) per aprofundir en
aquest àmbit. Entre les accions previstes, cal destacar l’encàrrec a la Universitat
Rovira i Virgili perquè elabori una proposta de Codi ètic de protecció dels drets
humans per les empreses catalanes que treballen als països socis i impulsar aquest
Codi en la política d’internacionalització de l’empresa catalana del Govern.
Finalment, fer palès, també, que des del Govern s’està treballant en l’impuls del
Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans, per
acollir durant 6 mesos a Catalunya a defensors/es dels drets humans que vegin amenaçada la seva vida o integritat en el seu país d’origen, veí, d’acollida o trànsit, per
la tasca de defensa dels drets humans que realitzen.
En relació amb el punt 2b, relatiu a dur a terme les gestions pertinents davant
el Govern de l’Estat per tal que aquest tingui el capteniment expressat a la lletra
2a d’aquesta resolució, informar que el 22 de juny de 2016 la directora general de
Relacions Exteriors va trametre una carta al director general per a Iberoamèrica
del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació comunicant-li, als efectes oportuns,
l’aprovació de les resolucions relacionades amb la protecció dels drets humans a
Hondures, la qual s’adjunta en aquest escrit.
Barcelona, 14 de novembre de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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290-00155/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 42451 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 168/XI, sobre l’assassinat de l’activista hondurenya Berta Cáceres (tram. 290-00155/11), us informo
del següent:
Per tal de donar compliment al punt 1 de la Resolució, el passat mes de juny, el
Secretari d’Afers Exteriors i de la Unió Europea i la directora general de Relacions
Exteriors van trametre una carta a la cònsol general d’Hondures a Barcelona i al
director general per a Iberoamèrica del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació
respectivament, comunicant-los l’aprovació de les resolucions relacionades amb la
protecció dels drets humans a Hondures als efectes oportuns.
Pel que fa al segon punt d’aquesta Resolució, és important destacar que l’actual
Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 considera la defensa, la
protecció i la garantia dels drets humans, individuals i col·lectius, l’eix principal de
la seva acció en matèria de cooperació al desenvolupament. Més concretament, el
Pla anual 2016, aprovat pel Acord del Govern en data 3 de maig, estableix un projecte temàtic de l’ACCD sota el títol «Pau, memòria i defensores i defensors de drets
humans».
El Govern, mitjançant l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD) té en marxa diversos mecanismes de cooperació amb els països centreamericans per contribuir a eradicar els assassinats d’activistes i defensors dels drets
humans, civils, socials i mediambientals.
D’una banda, mitjançant les «Convocatòries de subvencions 2015 i 2016 adreçades a actors de cooperació catalans i dels països socis, per a la transformació social», a través de la qual s’ha finançat projectes de suport a activistes i defensors/es
dels drets humans, com són:
– «Dones defensores segures: enfortiment de models de protecció integral per a
dones defensores de Drets Humans a Mesoamèrica»; portat a terme per les entitats
Calala Fondo de Mujeres, Brigades Internacionals de Pau i Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (80.000€);
– «Enfortiment del dret a la seguretat de les dones defensores del dret humà a
l’aigua a la Cordillera del Bálsamo, Departament de la Libertad (El Salvador)»; portat a terme per l’Associació Catalana d’Enginyeria Sense Fronteres (69.000€).
D’altra banda, mitjançant la cooperació al desenvolupament bilateral de l’ACCD,
on també s’ha donat suport al projecte «Ciutats defensores dels drets humans: municipis i institucions catalanes acullen nou activistes d’arreu del món», mitjançant
al qual han visitat Catalunya un total de 9 activistes de drets humans procedents de
Síria, Palestina, Ruanda, Brasil, Colòmbia, Hondures, Uganda, Perú i la Regió Autònoma Xinjiang (Turquestan Oriental) de Xina.
Així mateix, s’ha donat suport a través d’un conveni directe al projecte «Enfortint capacitats de joves defensors i defensores de drets humans» a l’entitat Museo de
la Palabra y la Imagen (El Salvador) per tal d’enfortir la Xarxa de Joves Defensors i
Defensores de El Salvador-REDEF i donar suport a les seves activitats.
També a El Salvador es dóna suport al Fondo Recuerda, a través de l’entitat
Ideaborn, amb l’objectiu d’impulsar l’avaluació de polítiques municipals centrades
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en l’esport i les arts i el seu impacte en la reducció i la prevenció de la violència juvenil i infantil.
Finalment, des del Govern s’està treballant en l’impuls del Programa Català de
Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans, per acollir durant 6 mesos
a Catalunya a defensors/es dels drets humans que vegin amenaçada la seva vida o
integritat en el seu país d’origen, veí, d’acollida o trànsit, per la tasca de defensa dels
drets humans que realitzen.
Barcelona, 14 de novembre de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 169/XI, sobre l’acord entre la
Unió Europea i Turquia amb relació als refugiats
290-00156/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 42452 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 169/XI, l’acord
entre la Unió Europea i Turquia amb relació als refugiats (tram. 290-00156/11), us
informo del següent:
D’acord amb el que disposa l’article 165.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la Resolució 169/XI del Parlament de Catalunya, sobre
l’acord entre la Unió Europea i Turquia amb relació als refugiats, us trameto, en annex, còpia de l’escrit que la directora general de Relacions Exteriors va trametre al
director general de Coordinació de Polítiques Comunes i d’Assumptes Generals de
la Unió Europea del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació.
Així mateix, la Delegació del Govern davant la Unió Europea, en les seves reunions de treball amb institucions europees que tracten aquest tema, dóna trasllat
de la preocupació del Govern per la situació dels refugiats i els riscos inherents a
l’aplicació d’algunes clàusules de l’Acord entre la Unió Europea i Turquia. La delegació del Govern davant la UE també ha donat trasllat d’aquesta preocupació sobre
la situació dels refugiats a l’oficina del Comissari de Migració, Assumptes Interns i
Ciutadania, com a seguiment de la correspondència entre el president Puigdemont i
el comissari Avamapoulos.
Barcelona, 14 de novembre de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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290-00157/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 42453 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 170/XI, sobre el
vuitantè aniversari de les Olimpíades Populars de Barcelona (tram. 290-00157/11),
us informo del següent:
Els principals actes commemoratius de les Olimpíades Populars de Barcelona en
els quals ha participat o ha donat suport el Memorial Democràtic són les següents:
– 18 de juliol de 2016: Acte al Palau de la Música, de commemoració del 80è
aniversari de l’inici de la Guerra Civil, amb el qual els va homenatjar els atletes participants de la Olimpíades Populars.
– 19 de juliol de 2016: Inauguració de l’exposició sobre la Olimpíada Popular
a l’Estadi Lluís Companys de Montjuïc. Durant l’acte va tenir lloc un debat en el
qual van partipar el Secretari General d’Esports, Adelina Escandell (presidenta de
la Fundació l’Alternativa), Xavier Pujal (coautor del llibre Jocs Oblidats) i Jaume
Asens (tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona). L’exposició romandrà a l’Estadi fins al 30 gener de 2017.
– 19 a 26 de juliol de 2016: Col·locació del vinil commemoratiu a l’estand de
l’Olimpíada Popular a la Plaça de Catalunya de Barcelona.
– Exposició «Els Jocs oblidats. L’Olimpíada Popular del 36» que ha realitzat la
Fundació l’Alternativa: Va estar exposada durant el mes de juliol a la seu de CCOO i
a la de la UGT el passat mes de setembre. Es tracta d’una exposició itinerant que ha
recorregut ja diversos municipis com Alella o Vilanova i la Geltrú, lloc on també
han celebrat uns jocs en record de les Olimpíades Populars, en els quals han participat més de 3.000 persones.
– 1 d’octubre de 2016: 6a Cursa i Caminada Lluís Companys, en homenatge al
80è aniversari de l’Olimpíada Popular de Barcelona. Hi van participar més de 900
persones i es va comptar amb el suport de 70 voluntaris. Als participants se’ls van
repartir samarretes que reproduïen l’oficial dels jocs del 1936.
– 19 d’octubre de 2016: Penjada de més de 800 cartells a diversos llocs de la ciutat de Barcelona. Els cartells són una reproducció exacta dels creats per a les Olimpíades Populars de l’any 1936.
– 22 d’octubre de 2016: Acte al monument a les Brigades Internacionals.
Està programada i resta pendent de fer la desfilada popular des del Port Vell fins
a la Plaça Catalunya de Barcelona, per reproduir la que es va fer fa 80 anys amb els
atletes que participaren a l’Olimpíada.
A banda d’aquests actes commemoratius específics, s’ha fet memòria de les
Olimpíades Populars i dels seus atletes en molts dels actes que s’han dut aquest any
de commemoració del 80è aniversari de l’inici de la Guerra Civil.
Barcelona, 14 de novembre de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència
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290-00158/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 42454 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 171/XI, de condemna de l’assassinat del líder lenca Nelson García i altres activistes socials, a Hondures
(tram. 290-00158/11), us informo del següent:
D’acord amb el que disposa l’article 165.4 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la Resolució 171/XI del Parlament de Catalunya, de condemna de l’assassinat de Nelson García, us informo del següent:
Per tal de donar compliment al punt 1 de la resolució, el 30 de juny, la directora
general de Relacions Exteriors va trametre una carta al director general per a Iberoamèrica del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació comunicant-li l’aprovació
de les resolucions relacionades amb la protecció dels drets humans a Hondures als
efectes oportuns, la qual s’adjunta a aquest escrit.
Pel que fa als punts 2 i 3, en primer lloc és important destacar que l’actual Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 considera la defensa, la protecció i la garantia dels drets humans, individuals i col·lectius, l’eix principal de la seva
acció en matèria de cooperació al desenvolupament. I concretament el Pla anual
2016, aprovat pel Acord del Govern en data 3 de maig, estableix un projecte temàtic de l’ACCD sota el títol Pau, memòria i defensores i defensors de drets humans.
El Govern, mitjançant l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD) té en marxa diversos mecanismes de cooperació amb els països centreamericans per contribuir a eradicar els assassinats d’activistes i defensors dels drets
humans, civils, socials i mediambientals.
D’una banda, mitjançant les Convocatòries de subvencions 2015 i 2016 adreçades a actors de cooperació catalans i dels països socis, per a la transformació social,
a través de la qual s’ha finançat projectes de suport a activistes i defensors/es dels
drets humans, com són:
– Dones defensores segures: enfortiment de models de protecció integral per a
dones defensores de Drets Humans a Mesoamèrica; portat a terme per les entitats
Calala Fondo de Mujeres, Brigades Internacionals de Pau i Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos (80.000€); – Enfortiment del dret a la seguretat de les dones defensores del dret humà a l’aigua a la Cordillera del Bálsamo,
Departament de la Libertad (El Salvador); portat a terme per l’Associació Catalana
d’Enginyeria Sense Fronteres (69.000€).
D’altra banda, mitjançant la cooperació al desenvolupament bilateral de l’ACCD,
on també s’ha donat suport al projecte Ciutats defensores dels drets humans: municipis i institucions catalanes acullen nou activistes d’arreu del món, mitjançant al
qual han visitat Catalunya un total de 9 activistes de drets humans procedents de
Síria, Palestina, Ruanda, Brasil, Colòmbia, Hondures, Uganda, Perú i la Regió Autònoma Xinjiang (Turquestan Oriental) de Xina.
Així mateix, s’ha donat suport a través d’un conveni directe al projecte Enfortint
capacitats de joves defensors i defensores de drets humans a l’entitat Museo de la
Palabra y la Imagen (El Salvador) per tal d’enfortir la Xarxa de Joves Defensors i
Defensores de El Salvador-REDEF i donar suport a les seves activitats.
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També a El Salvador es dóna suport al Fondo Recuerda, a través de l’entitat
Ideaborn, amb l’objectiu d’impulsar l’avaluació de polítiques municipals centrades
en l’esport i les arts i el seu impacte en la reducció i la prevenció de la violència juvenil i infantil.
Finalment, destacar que des del Govern s’està treballant en l’impuls del Programa Català de Protecció a Defensors i Defensores dels Drets Humans, per acollir durant 6 mesos a Catalunya a defensors/es dels drets humans que vegin amenaçada la
seva vida o integritat en el seu país d’origen, veí, d’acollida o trànsit, per la tasca de
defensa dels drets humans que realitzen.
Barcelona, 14 de novembre de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i
Transparència
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 177/XI, sobre els ajuts
públics per a menjador i transport escolar a Piera
290-00164/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 42264 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 177/XI, sobre els
ajuts públics per a menjador i transport escolar a Piera (tram. 290-00164/11), us informo del següent:
El Consell Comarcal de l’Anoia publica anualment la convocatòria per a l’atorgament d’ajuts individuals de menjador escolar a partir dels criteris generals que el
Departament d’Ensenyament ha establert per a totes les convocatòries que publiquen els diferents consells comarcals. Els alumnes residents a Piera que compleixen
els requisits establerts en la convocatòria tenen garantit que se’ls atorgarà l’ajut pel
servei de menjador escolar.
El Departament d’Ensenyament, a través del Consell Comarcal de l’Anoia, presta el servei de transport escolar als alumnes residents i escolaritzats al municipi de
Piera que ho necessiten. El 80% del cost d’aquest servei de transport escolar es assumit entre el Departament d’Ensenyament i la Diputació de Barcelona. Les famílies
que fan ús d’aquest servei han d’assumir la diferència, que és d’1,5 €/dia. (Aquest
import està bonificat si es té germans 1€/dia primer germà i 0,5€/dia segon germà).
Per als casos amb dificultats econòmiques severes s’atorguen ajuts que cobreixen la
totalitat del cost del serveis de transport escolar.
El curs escolar 2015-2016 el municipi de Piera va disposar de 7 rutes de transport
escolar amb 556 places i se’n van ocupar 496.
Barcelona, 14 de novembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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290-00165/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 42265 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 178/XI, sobre l’eliminació dels barracons de l’Escola Pedralta, de Santa Cristina d’Aro (tram. 29000165/11), us informo del següent:
L’escola Pedralta de Santa Cristina d’Aro compta amb un edifici que té dotze
aules ordinàries, una aula d’informàtica, una aula de ciències i un gimnàs. La resta
d’espais es distribueixen en els quatre mòduls que tenen dotze aules, que es converteixen en aules ordinàries o en aules específiques en funció de les necessitats del
centre cada curs escolar.
L’equip directiu de l’Escola Pedralta, l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro i el
Departament d’Ensenyament, consideren que el nombre d’aules i les dimensions
d’aquestes, així com el seu estat de conservació, són del tot correctes i adequades
per als 376 alumnes escolaritzats en 19 grups. L’Escola Pedralta té dues línies que
es mantindran en un futur.
L’execució de les obres per la retirada dels mòduls prefabricats es duran a terme
quan la disponibilitat pressupostària ho permeti.
Barcelona, 14 de novembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 235/XI, sobre el garantiment
de la reproducció assistida a dones amb parella femenina o sense
parella
290-00220/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 41987 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 235/XI, sobre el garantiment de la reproducció assistida a dones amb parella femenina o sense parella
(tram. 290-00220/11), us informo del següent:
Pel que fa a l’apartat a) de la Resolució, sobre la no aplicació de la restricció
d’accés als tractaments de reproducció assistida a les dones amb parella femenina
o sense parella, el Departament de Salut va presentar el 8 de juliol de 2016 un nou
protocol de reproducció humana assistida (RHA) a Catalunya. La nova directriu
permetrà, entre d’altres objectius, que totes les dones tinguin accés a la cartera de
serveis de la RHA als centres sanitaris públics, independentment de si tenen parella
o de si aquesta és masculina o femenina. Les entitats que han donat suport a l’acord
són: Campanya Feminista pel Dret a la Reproducció Assistida, l’Observatori contra l’Homofòbia, Ca la Dona, Casal Lambda, Creación Positiva, LesBiCat, el Front
d’Alliberant Gai de Catalunya, l’Associació de Famílies LGTBI i Gais Positius.
4.50.01. Compliment de resolucions
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Pel que fa a l’apartat b), sobre l’impuls d’una campanya informativa relacionada amb aquesta qüestió, el nou protocol, després de l’última revisió tècnica per part
del comitè d’experts del Departament de Salut, ha estat publicat al Canal Salut el 8
d’agost de 2016 i té dos objectius estratègics. En primer lloc, adequar aquests tractaments a les necessitats de les persones que hi accedeixin, en el sentit que s’establiran vies clíniques diferenciades segons si s’accedeix per infertilitat o pel dret a un
tractament sense discriminació. En segon lloc, millorar l’accessibilitat territorial a
les tècniques de RHA; per això, es dóna un paper central a les unitats de primària
d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) com a porta d’entrada, des d’on es
derivarà cap als hospitals territorials de referència per a la realització de tècniques
de RHA de baixa complexitat o, si s’escau, cap a centres experts. Finalment, com
en qualsevol procés de l’àmbit sanitari, prevaldran els principis d’autonomia de les
dones i de coresponsabilitat en la presa de decisions durant tot el procés.
Barcelona, 10 de novembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 30/XI, sobre la reordenació dels
recursos hospitalaris inclosos al Siscat
390-00030/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 42732 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 22.11.2016

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 30/XI, sobre la reordenació dels recursos hospitalaris inclosos al Siscat (tram. 390-00030/11), us informo del següent:
Pel que fa a l’apartat a) de la Moció sobre l’anàlisi de les necessitats derivades de
l’exclusió de centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya
(Siscat) a mesura que es vagin acabant els contractes o les pròrrogues amb aquests
centres, des del Departament de Salut, seguint els principis de la Llei 15/1990, de
9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC), s’està reforçant la prestació
de serveis sanitaris de l’àmbit hospitalari per part d’entitats de titularitat pública o
sense afany de lucre. En aquest sentit, en data 22 de febrer de 2016, el Consell de
Direcció del Servei Català de la Salut (CatSalut) va aprovar la modificació de la relació de centres inclosos en el Siscat, i en concret es va acordar que la Clínica del
Vallès SLU, deixés de formar part del Siscat.
Des del CatSalut, durant els darrers mesos s’ha realitzat una anàlisi de les necessitats derivades d’aquest procés de planificació, el qual garanteix que la integració
no afecta la qualitat de l’assistència i que els pacients són atesos el més a prop possible del seu lloc de residència. A la vegada, es constata que l’impacte de la reordenació en termes assistencials és neutre: no implica increments de les llistes d’espera
i es continua garantint la satisfacció, la qualitat i l’accessibilitat.
En el cas de la Clínica del Vallès, el contracte amb el CatSalut es concretava en
3.700 altes anuals de suport a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell. L’import econòmic
d’aquesta activitat era de 7,5 M€ anuals. Des de l’extinció del contracte, aquesta activitat es realitza a través dels hospitals públics del Vallès Occidental: l’Hospital de
Parc Taulí integra el 66,66% de l’activitat i l’Hospital de Terrassa integra el 33,33%.
4.50.02. Compliment de mocions
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Aquesta distribució d’activitat comporta un retorn a l’Hospital Parc Taulí d’un import de contractació de 5M€ i a l’Hospital de Terrassa de 2,5 M€.
Aquest procés d’integració d’activitat porta associat un Pla Social per al treballadors que realitzen l’activitat, contemplant escenaris contractuals estables i sostenibles. Així doncs, aquesta reordenació no ha suposat la pèrdua de cap lloc de treball, ja que els 32 treballadors que fins ara realitzaven la seva tasca a la Clínica del
Vallès, 22 s’han integrat a l’Hospital Parc Taulí i 10 a l’Hospital de Terrassa. Aquest
personal subrogat manté les mateixes condicions individuals que tenia reconegudes
integrant-se com a personal laboral indefinit no fix.
Per últim, cal tenir en compte que aquesta anàlisi i planificació s’ha dut a terme
en consulta i diàleg constant amb tots els agents implicats, incloses les direccions i
els treballadors dels centres.
Quant a l’apartat b) sobre la dotació als centres públics de la xarxa de centres
d’internament d’utilització pública de Catalunya de suficiència financera per assegurar que els recursos que es deixen d’abonar als centres privats contractats fins ara
reverteixen íntegrament en els centres públics receptors de l’activitat, el CatSalut
garanteix que qualsevol procés de reordenació de l’activitat hospitalària no suposarà
cap reducció de recursos del sistema públic. Com s’ha indicat anteriorment, els 7,5
M€ que es destinaven a la Clínica del Vallès s’han reassignat íntegrament a l’Hospital Parc Taulí (5 M€) i a l’Hospital de Terrassa (2,5 M€).
A més, per tal de reforçar l’Hospital Parc Taulí, s’han realitzat les següents actuacions addicionals, en l’àmbit de la millora de les infraestructures i l’equilibri del
Pla d’Empresa:
– Per tal que l’Hospital Parc Taulí pugui afrontar amb èxit els reptes assistencials dels propers anys, s’està elaborant el Nou Pla Director d’ordenació, reforma i
ampliació del centre hospitalari.
– Es preveu finalitzar el Nou Pla Director el 2016 i encarregar el Pla funcional.
– L’Ajuntament de Sabadell destinarà 4 M€ per a la millora de les infraestructures d’urgències.
– Per tal d’equilibrar el compte d’explotació de l’Hospital Parc Taulí, el CatSalut
aportarà 3,4 M€ adreçats a millorar el Pla d’empresa i donar resposta a les noves
necessitats.
Així mateix, pel que fa a l’Hospital de Terrassa, el CatSalut fa unes aportacions
extraordinàries amb l’objectiu d’ajudar al reequilibri del Consorci Sanitari de Terrassa. A l’espera del tancament del Pla d’Empresa el CatSalut s’ha compromès amb
les següents aportacions:
– Consolidar 3,5 M€ addicionals en la contractació d’anys anteriors.
– Nova aportació d’1 M€ en la contractació.
– Aportació extraordinària el 2016 de 2,2 M€ destinats a eixugar el dèficit històric, que el 2017 serà de 3 M€.
Amb relació als apartats c) i d) relatius a la presentació d’un informe de la xarxa de centres i serveis sanitaris d’àmbit comunitari del Siscat d’atenció primària,
sociosanitària i salut mental relatiu a la seva composició (apartats c i d), amb la relació dels centres que la composen, el Govern va elaborar un llistat que comprèn
detalladament tota aquesta informació en resposta a les preguntes parlamentàries
314-00006/11 i 314-00007/11, el qual us adjuntem. Quant a les dates de venciment,
al web del CatSalut, dins l’apartat de relació de convenis i contractes (http://catsalut.
gencat.cat/ca/proveidors-professionals/contractacio-serveis-assistencials/relacio/),
es poden consultar tots els convenis i contractes vigents, dins dels quals hi figura
la data de venciment. Per a fer més accessible i encara més transparent aquesta informació, el Govern presentarà aquesta informació en format de dades obertes, no
només amb relació a l’atenció sociosanitària i de salut mental sinó per a totes les
línies assistencials.

55

BOPC 268
24 de novembre de 2016

Quant a les accions adoptades fins ara per evitar que les àrees bàsiques surtin a
concurs i les alternatives previstes en el futur amb aquesta finalitat, per acord del
Govern de la Generalitat de 23 de juny de 2015 es va autoritzar que els convenis,
contractes i autoritzacions formalitzats per a la gestió dels serveis sanitaris d’atenció
primària, sociosanitaris i de salut mental inclosos els d’atenció a les drogodependències, i els extrahospitalaris, d’utilització pública d’àmbit comunitari es mantinguin
vigents fins a l’entrada en vigor i implementació de la llei catalana de contractació
de serveis sanitaris i socials d’atenció a les persones. Convé recordar que aquesta llei
ha de transposar la Directiva europea 2014/24/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre contractació pública i per la qual es deroga la Directiva 2004/18/CE, en
allò que correspon a la contractació de serveis del Siscat. Més recentment, el Decret
174/2016, de 9 de febrer, ha prorrogat el termini que estableix la disposició addicional segona del Decret 196/2010, de 14 de desembre, del Siscat, fins a l’entrada
en vigor i la implementació de la llei catalana de contractació de serveis sanitaris i
socials referida. En tot cas, aquesta pròrroga s’estén com a màxim fins al 5 de gener
de 2017.
El Govern, doncs, seguint diversos mandats del Parlament ha evitat convocar
nous concursos per a la gestió d’equips d’atenció primària. D’altra banda, en aquells
casos en els quals les entitats que gestionen els equips d’atenció primària són consorcis o empreses públiques que tenen la consideració de mitjà propi del Servei Català de la Salut, s’han realitzat convenis d’encàrrec de gestió.
Barcelona, 10 de novembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Roberto Fernández Díaz, rector de la
Universitat de Lleida, davant la Comissió d’Empresa i Coneixement
perquè informi sobre la situació de la Universitat
356-00428/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP C’s (reg. 42624).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2016.

Sol·licitud de compareixença del director de la Fundació Centre
de Recerca en Agrotecnologia davant la Comissió d’Empresa i
Coneixement perquè informi sobre les activitats d’aquest centre
356-00429/11
SOL·LICITUD

Presentació: Jorge Soler González, del GP C’s (reg. 42625).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2016.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació de Gas Natural
davant la Comissió d’Empresa i Coneixement perquè informi sobre
els incidents ocorreguts a Reus com a conseqüència d’un tall de
subministrament elèctric
356-00430/11
SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 42631).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Empresa i Coneixement, 21.11.2016.

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

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts corresponent
al 2016
334-00045/11
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA I DE
LES ARTS
Reg. 42288 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Cultura: Mesa del Parlament,
22.11.2016

A la presidenta del Parlament

Senyora,
El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, elegit pel Parlament de Catalunya i adscrit al Departament de Cultura de la Generalitat, es va crear com a ens de
dret públic, amb personalitat jurídica pròpia, amb els objectius de vetllar pel desenvolupament de l’activitat artística i cultural a Catalunya, col·laborar en l’ordenament
de la política cultural i vetllar pel suport la creació artística i per la seva promoció.
Una de les principals fites anuals del CoNCA és l’elaboració de l’informe sobre
l’estat de la Cultura i de les Arts a Catalunya. L’informe d’enguany duu el títol «Nexes i divergències en la política cultural». En aquesta ocasió, hem volgut ampliar la
reflexió amb la inclusió de cinc articles que tracten de diferents aspectes determinants de les transformacions profundes que viu la nostra societat i, a més, hi hem incorporat una enquesta que mostra una interessant reflexió sobre la percepció que tenen els professionals de la cultura de les polítiques culturals que es fan a Catalunya.
Així mateix, us trameto, adjunta, la Memòria d’activitats de la nostra institució
corresponent a l’any 2015 en compliment del que estableix l’article 18.2 de la Llei
6/2008, del 13 de maig, del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts.
Amb l’esperança que ambdós documents siguin del vostre interès, aprofito aquesta avinentesa per saludar-vos ben cordialment.
Barcelona, 15 de novembre de 2016
Carles Duarte i Montserrat, president (e.f.)
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Memòria del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
corresponent al 2015
334-00046/11
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL NACIONAL DE LA CULTURA I DE
LES ARTS
Reg. 42289 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Cultura: Mesa del Parlament,
22.11.2016

N. de la r.: L’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient amb
NT 334-00045/11.

Informe de política lingüística corresponent al 2015
334-00047/11
PRESENTACIÓ: CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE CULTURA
Reg. 42455 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Cultura: Mesa del Parlament,
22.11.2016

A la presidenta del Parlament

Benvolguda senyora,
Em plau fer-vos arribar l’Informe de Política Lingüística 2015, elaborat per la
Direcció General de Política Lingüística, que conté les actuacions més rellevants
en matèria de política lingüística dutes a terme pels diferents departaments de la
Generalitat.
També inclou un seguit de dades estadístiques que permeten conèixer la situació
de la llengua catalana en diversos àmbits de la societat.
Molt cordialment,
Barcelona, 16 de novembre de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament
i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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