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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les
persones que es troben en risc d’exclusió residencial
200-00016/11
NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei de mesures de
protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial (tram. 200-00016/11) s’ha reunit el dia 7 de desembre de 2016 i, d’acord
amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del Parlament, ha nomenat relator
el diputat Marc Solsona i Aixalà.
Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
Marc Solsona i Aixalà, GP JS; Sergio Sanz Jiménez, GP C’s; Jordi Terrades i
Santacreu, GP SOC; Josep Lluís Franco Rabell, GP CSP; Fernando Sánchez Costa,
GP PPC; Joan Garriga Quadres, GP CUP-CC

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès
202-00045/11
TEXT ELABORAT PER LA PONÈNCIA
Reg. 43961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques
i Habitatge

La Ponència de la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, nomenada el dia 5 de juliol de 2016 i integrada pels diputats i diputades Adriana
Delgado i Herreros, que n’ha estat designada relatora, i Lluís Guinó i Subirós, del
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Joan García González, del Grup Parlamentari de
Ciutadans, Eva Martínez Morales, del Grup Parlamentari Socialista, Marta Rivas
Frias, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Alberto Villagrasa Gil, del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya i Joan Garriga Quadres, del Grup
Parlamentari de les Candidatures d’Unitat Popular - Crida Constituent, s’ha reunit
al Palau del Parlament els dies 25 de juliol, 10 i 24 d’octubre, i 14 i 22 de novembre
de 2016. Han assessorat la Ponència el lletrat Antoni Bayona Rocamora i l’assessora
lingüística Marta Payà Canals i l’ha assistida el gestor parlamentari Eduard Principal i Galí.
Als efectes del que disposa l’article 126 i concordants del Reglament del Parlament, la Ponència proposa la següent:
Proposició de llei de creació de la comarca del lluçanès
Preàmbul

L’article 83 de l’Estatut d’autonomia estableix l’organització del govern local de
Catalunya estructurada en una organització territorial bàsica –els municipis i les vegueries– i un àmbit supramunicipal, constituït en tot cas per les comarques, que ha
de regular una llei del Parlament.
3.01.01. Projectes de llei
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D’acord amb l’article 151 de l’Estatut, correspon a la Generalitat, respectant la garantia institucional dels articles 140 i 141 de la Constitució, la competència exclusiva
sobre l’organització territorial pel que fa a la determinació, la creació, la modificació
i la supressió dels ens que configuren l’organització territorial de Catalunya.
Així mateix, el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de novembre, regula l’organització comarcal i estableix el règim jurídic dels consells comarcals. Els articles 6 i 8 d’aquest
text refós estableixen que la iniciativa per a crear noves comarques correspon, entre
d’altres, als municipis interessats i als titulars de la iniciativa legislativa, i determinen els requisits que s’han de complir per a la creació de noves comarques.
II

El Lluçanès és un espai geogràfic natural de transició entre la Plana de Vic i el
Berguedà. Comprèn territoris de les comarques del Bages, del Berguedà i d’Osona.
El formen tretze municipis: Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant
Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars, Sobremunt i Santa Maria de Merlès.
Entre els mesos de març i octubre del 2010, dotze ajuntaments de la zona van
presentar davant el Departament de Governació de la Generalitat una sol·licitud per
a la creació oficial de la comarca del Lluçanès. D’aquests municipis, nou (Alpens,
Lluçà, Olost, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars i Sobremunt) demanaven la creació de la comarca i formar-ne part, i tres (Oristà, Santa Maria de Merlès i Sant Feliu Sasserra) demanaven
que es creés la nova comarca però manifestaven al mateix temps la voluntat de fer
una consulta a la població per a decidir si en formarien part.
En el procediment iniciat com a conseqüència d’aquesta sol·licitud va emetre informe la Comissió de Delimitació Territorial i la Comissió Jurídica Assessora.
III

La Moció 153/X del Parlament de Catalunya, del 30 d’octubre de 2014, sobre la
creació de les comarques del Moianès i el Lluçanès i sobre els projectes de creació
de la comarca de l’Alta Segarra i del municipi de Medinyà, instà el Govern a iniciar
els tràmits per a fer una consulta sobre la creació de les comarques del Moianès i del
Lluçanès, abans de la presentació de la iniciativa legislativa corresponent.
Tots els ajuntaments del Lluçanès van aprovar, en sessió plenària, la convocatòria i les regles específiques del procediment de participació ciutadana sobre la creació de la comarca, que es va fixar per al dia 26 de juliol de 2015.
El dia establert es va dur a terme el procés participatiu per a la creació de la comarca del Lluçanès, el desenvolupament i l’avaluació del qual es van recollir en un
Informe tramès pel Departament de Governació al Parlament de Catalunya. El resultat del procés participatiu va ésser favorable a la creació de la comarca en vuit
municipis i contrari en cinc municipis. Del total de persones cridades a participar
(6.810), van fer-ho 3.755, de les quals 2.656 van votar a favor de la creació de la comarca i 993 en contra, i hi va haver 84 vots en blanc i 22 vots nuls. La participació
en aquest procés participatiu va ésser del 55,15% de les persones cridades a participar i el «sí» es va imposar, amb el 70,73% dels vots.
IV

La creació de la comarca del Lluçanès com a entitat local territorial d’àmbit supramunicipal dóna resposta a les reivindicacions comarcals manifestades des de fa
temps, i també és una solució política i administrativa a la voluntat majoritària expressada en les urnes de constituir una entitat comarcal pròpia.
La voluntat dels municipis que conformen el Lluçanès és que es configuri com
una comarca específica, singular, adaptada al territori i a la societat en xarxa, àgil,
flexible, eficient, poc burocràtica i amb els pressupostos necessaris i els costos mí3.01.02. Proposicions de llei
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nims de funcionament, i que tingui en compte els reptes del món local i de la població d’avui dia, en benefici de tots els habitants.
Article 1. Creació i denominació

1. Es crea la comarca del Lluçanès, integrada pels municipis d’Alpens, Lluçà,
Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu
del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars, Sobremunt i Santa Maria de Merlès.
2. El territori de la comarca del Lluçanès és el constituït pel conjunt dels termes
dels municipis que l’integren.
Article 2. Capitalitat

1. La capital del Lluçanès és el municipi de Prats de Lluçanès, on tenen la seu
oficial els òrgans de govern de la comarca.
2. Sens perjudici del que disposa l’apartat 1, els serveis que presta la comarca es
poden establir en qualsevol lloc dins els límits del territori comarcal.
Article 3. Personalitat i potestats

1. La comarca del Lluçanès, en la seva condició d’entitat local territorial, té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de capacitat i autonomia per al compliment de les
seves finalitats.
2. En l’exercici de les seves competències, corresponen a la comarca del Lluçanès totes les potestats i prerrogatives que la legislació local reconeix a la comarca.
Article 4. Modificacions comarcals

Amb la creació de la comarca del Lluçanès queden modificades les comarques
del Bages, del Berguedà i d’Osona, d’acord amb la nova adscripció comarcal dels
municipis establerta per l’article 1.
Disposicions addicionals
Primera. Constitució del Consell Comarcal del Lluçanès

El Consell Comarcal del Lluçanès s’ha de constituir després de la celebració de
les eleccions municipals posteriors a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Segona. Divisió patrimonial

El Govern ha de fixar la distribució dels béns, els drets, les obligacions, els usos
públics, els aprofitaments, les càrregues i el personal entre els consells comarcals
del Bages, del Berguedà i d’Osona i el Consell Comarcal del Lluçanès, amb l’audiència prèvia als consells comarcals afectats.
Tercera. Empleats públics

Els empleats públics dels consells comarcals del Bages, del Berguedà i d’Osona
que siguin traspassats al Consell Comarcal del Lluçanès s’integren com a personal
propi en l’Administració receptora amb la mateixa vinculació. En l’accés de la resta
del personal, s’han de respectar, en tot cas, els principis d’igualtat, mèrit i capacitat
en l’accés exigits per la normativa vigent en matèria de funció pública.
Disposicions transitòries
Primera. Règim transitori dels consells comarcals del Bages, del
Berguedà i d’Osona

Els consells comarcals del Bages, del Berguedà i d’Osona romanen inalterats
fins a la constitució del Consell Comarcal del Lluçanès.
Segona. Modificació de la comarca

1. Els municipis de Sant Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi
de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Merlès, en els quals el procés
3.01.02. Proposicions de llei
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participatiu sobre la creació de la comarca del Lluçanès, celebrat el dia 26 de juliol
de 2015, va obtenir un resultat negatiu, poden adoptar, en el termini de sis mesos a
comptar de l’entrada en vigor d’aquesta llei, un acord plenari en el qual manifestin
si volen continuar formant part de la comarca del Lluçanès o bé reintegrar-se a la
comarca a què estaven adscrits anteriorment.
2. Els acords municipals s’han d’adoptar amb els requisits que en matèria de modificació de comarques estableix la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
3. Els acords municipals han d’ésser tramesos al Parlament i al Govern a l’efecte, si escau, de la presentació d’una iniciativa legislativa de reforma d’aquesta llei.
Disposicions finals
Primera. Desplegament de la Llei

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries
per a desplegar i aplicar aquesta llei.
Segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 22 de novembre de 2016
Adriana Delgado i Herreros, Lluís Guinó i Subirós, Marta Ribas Frias, Joan
Garriga Quadres

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
PROPOSTES DE CANDIDATS
Reg. 44320 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016
GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 44320)

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb
el que estableix l’article 176.1 del Reglament del Parlament, proposa com a magistrats del Tribunal Constitucional, amb relació a la Proposta de designació de candidats per a l’elecció de magistrats del Tribunal Constitucional (tram. 284-00013/11).
– Xavier Arbós Marín
– Félix Vicente Azón Vilas
Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC
N. de la r.: Els currículums dels candidats poden ésser consultats a l’Arxiu del
Parlament.

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 la reobertura de les plantes de
tractament de purins
250-00740/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC, GP CSP
Reg. 43757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura
d’Unitat Popular - Crida Constituent, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 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 reobertura de les plantes de tractament de purins, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent:
Exposició de motius

L’agricultura i la ramaderia són sectors estratègics a les comarques de la plana de
Lleida, que garanteixen el desenvolupament del territori, la preservació de l’activitat
rural i el manteniment de rendes agràries. Per l’equilibri territorial i la sostenibilitat
del país es necessari que aquests sectors siguin preservats i puguin desenvolupar-se
amb garanties, fent front als problemes ambientals derivats de la gestió dels residus,
les dejeccions ramaders, i més concretament dels purins.
Alhora, la ramaderia intensiva de porcí ha d’afrontar de manera urgent el problema de les dejeccions ramaderes per tal d’adaptar-se a la capacitat del terreny disponible i corregir-ne els impactes, així com augmentar l’eficiència i la confortabilitat
de les instal·lacions per millorar la competitivitat, aprofitant els avantatges de l’econòmica circular i de l’autonomia respecte d’altres sectors econòmics.
El passat 8 de novembre de 2016 es va realitzar una trobada al Parlament de Catalunya entre diputades i diputats de tots els grups i coalicions polítiques i una amplia representació de la Plataforma Aturem la Incineradora a Juneda. Garrigues, Pla
d’Urgell i l’Urgell. Per part dels membres de la Plataforma es va posar de manifest
el conflicte actual que enfronta als promotors de la planta de tractament de purins
de Tracjusa ubicada a Juneda i bona part de la societat contraria al projecte. Per part
de la majoria dels grups es va considerar necessari treballar pels consens aplicant
fonamentalment els criteris de prevenció.
Concretament, el projecte pretén construir una planta annexa d’incineració, a
través d’un procés de gasificació de residus, a la planta de tractament de purins que
va tancar les seves instal·lacions l’any 2013. Aquesta planta de gasificació preveu utilitzar inicialment residus urbans de les comarques de les Garrigues i el Pla d’Urgell
–unes 15.000 tones– més 35.000 tones provinents dels ecoparcs de l’àrea Metropolitana de Barcelona en forma de CDRs (combustible derivat dels residus). Malgrat el
projecte presentat a l’OGAU, incorpora altres dades, al preveure fins a una capacitat
de 195.000 Tm, 100.000 Tm de purins i la resta de residus.
La planta de Tracjusa de purins, esta ubicada en la depressió Catalana, que es caracteritza per ser notòriament anticiclònica, amb inversió tèrmica acusada a l’hivern
i calima a l’estiu, que dificulta la renovació de l’aire afavorint la concentració dels
contaminants, en l’actualitat ja pateix una contaminació important en tenir nivells,
superiors als fitxats legalment d’ozó troposfèric.
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Cal destacar que no hi ha cap altra planta de gasificació de residus ni a Catalunya
ni l’estat espanyol i les plantes que hi ha en altres països han patit seriosos problemes d’emissions contaminants. El motiu és que els residus són heterogenis i cada
lot és diferent. Aquesta planta és pilot i amb una tecnologia experimental. A més
l’empresa que ha fet el projecte de la Planta no ha té cap experiència en plantes de
gasificació de residus.
Les plantes de tractament de purins com les dues de Juneda, una de Miralcamp i
una d’Alcarràs van funcionar fins a l’any 2013 utilitzant gas natural com a combustible. En aquell moment van haver de tancar les instal·lacions, i per tant el tractament
de purins, atès que el govern central va eliminar les primes a la producció elèctrica.
Arran d’una Sentència del Tribunal Suprem del passat més de juliol de 2016 el govern espanyol està obligat a reinstaurar les primes a la producció elèctrica associades a l’aprofitament de la calor generada per deshidratar els purins. Sota aquestes
noves condicions la planta de tractament de purins de Miralcamp recentment ha
reobert la planta utilitzant gas natural com a font de combustible i la d’Alcarràs ho
farà en pocs mesos utilitzant també gas natural.
D’altra banda, en algunes comarques de la plana de Lleida, com les Garrigues no
s’arriba al 20% del reciclatge de residus municipals, lluny dels objectius fixats pel
PRECAT20 (reciclatge del 55% en pes dels residus domèstics i comercials destinats
a la preparació per la reutilització i reciclatge per a les fraccions de paper, metall, vidre, plàstic, bioresidus i altres fraccions reciclaves abans del 2020). Aquesta realitat
fa evident la necessitat de plantejar estratègies per a la reducció de la generació de
residus i d’establir mesures per al foment del reciclatge i la reutilització dels materials. La incineració dels residus desincentiva el reciclatge dels mateixos.
Tenint en compte aquestes problemàtiques relacionades amb la gestió dels purins
i la gestió dels residus, i amb l’objectiu de deixar clar el benefici comú i l’interès general es presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Incentivar les accions que el sector ramader pugui emprendre per tal de minimitzar la producció de purins i el seu tractament en origen, prioritzant l’aprofitament agronòmic i el tractament mitjançant processos físico-químics, de generació
de biogàs i/o el biocompostatge.
2. Recolzar les iniciatives dels ramaders que promoguin la reobertura de les
plantes de tractament de purins, en els termes expressats en el punt 4 de la present
proposta de resolució.
3. Aprovar un Pla Director en aquesta legislatura, que potencií l’aplicació de les
millors tècniques disponibles, a partir de convenis amb els centres de recerca, per
la gestió de les dejeccions ramaderes especialment del proci, que permeti a Catalunya ser un referent en l’aplicació de tecnologies avançades i sostenibles, superant
la situació actual en alguns casos de mala praxis, evitant afeccions a la salut de les
persones i al medi ambient.
4. Desestimar i excloure del tractament dels purins la combustió tèrmica dels
residus municipals, industrials o els seus derivats per les següents raons:
a) Perquè els residus municipals i els seus derivats ja tenen canals de gestió propis, d’acord amb la Llei de residus, el PRECAT20 i les directives europees on es
potencia l’economia circular, la prevenció i la recuperació dels materials.
b) Perquè la combustió de residus en les seves diferents formes d’incineració o
coincineració, com la piròlisi o la gasificació, suposen riscos elevats d’emissió de
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contaminants a l’atmosfera especialment dioxines i furans, que d’acord amb l’Organització Mundial de la Salut, poden afectar greument la salut de les persones.
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC.
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

Proposta de resolució sobre els contractes del Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb Microsoft
i Seidor
250-00741/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 43765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta
la Proposta de resolució sobre un contracte del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent:
Exposició de motius

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat
de Catalunya entre els anys 2012 i 2013 va signar un contracte amb Microsoft de
19.500.000 euros sense IVA, un altre de 6.546.354,51 euros sense IVA i un altre
de 6.222.015,26 sense IVA, tots tres per «Subministrament de productes de programari i solucions d’ús comú de l’empresa Microsoft». Al mateix temps, el 27 de
novembre de 2012, es va formalitzar un contracte amb Seidor, S.A., l’import total
del qual va ser de 356.845,44 (IVA exclòs) per «Subministrament de 30.344 packs
de llicències Microsoft Escuela 2.0» (Windows 7 i Office 2010) per al Departament
d’Ensenyament de la Generalitat 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 a presentar en seu
parlamentària, en el termini d’un mes des de l’aprovació de la present resolució, un
informe, memòria o document de qualsevol mena que justifiqui perquè el Centre
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat ha signat un
contracte, d’una banda, amb l’empresa Microsoft per al subministrament de productes de programari Microsoft i, de l’altra, amb l’empresa Seidor, SA per al subministrament de llicències Microsoft.
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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Proposta de resolució sobre la protecció de la cova del Tabac, de
Camarasa
250-00742/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 43767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

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

La Cova del Tabac de Camarasa té pintures rupestres que han estat declarades
Bé Cultural d’Interès Nacional-Zona Arqueològica (BCIN) i Patrimoni Mundial de
la UNESCO des de 1998. Aquesta cova descomunal té una fondària total de 180
metres, i està plena de formes geomètriques per la quantitat d’estalactites i estalagmites. Està localitzada a uns 5 km de la vila de Camarasa, al costat esquerra del riu
Segre, i a uns 300 metres sobre el nivell del riu Segre, en un extrem de la Serra de
Mont-Roig, dins de l’Espai d’Interès Natural de l’Aiguabarreig del Segre - Noguera
Pallaresa.
Aquesta cova és coneguda des de temps immemorials i ha estat abric de l’home
prehistòric. La seva boca triangular d’enormes dimensions dóna entrada a un vestíbul més baix i a una àmplia galeria amb el terra ple de cates arqueològiques. Malgrat el seu valor, s’està produint un increment de brutícia i pintades. El seu difícil
accés fa molt difícil el poder fer manteniment i accions de protecció.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a destinar una partida pressupostària en l’exercici pressupostari de l’any 2017, i en següents si fos necessari, per tal de mantenir i protegir la Cova del Tabac de Camarasa, en coordinació
i/o de forma conjunta amb l’Ajuntament d’aquesta localitat.
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància
a Catalunya
250-00743/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 43772 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, 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 el seguiment del Pacte
per a la Infància i l’Adolescència de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant
la Comissió de la Infància, amb el text següent:
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Exposició de motius

La Taula per la Infància i l’Adolescència de Catalunya (TIAC) està integrada per
vint-i-un dels setanta signants del Pacte per a la Infància de Catalunya que el 2013
el Govern de la Generalitat va assumir com a propi, i que havia d’orientar l’acció
política d’aquest en la defensa dels drets dels infants i joves.
La situació de la infància i l’adolescència és, després dels darrers anys de crisi,
especialment dura: les desigualtats s’incrementen entre les sectors més fràgils, i entre aquests, impacta especialment entre la infància i l’adolescència, els col·lectius
més vulnerables, amb un increment de la pobresa infantil impropi d’un país desenvolupat.
Avui, la TIAC ha manifestat públicament la seva disconformitat amb el seguiment que s’està fent del Pacte des de la seva signatura. La TIAC denuncia que el
Govern no ha prioritzat suficientment les polítiques de suport a la infància: des de
l’aprovació de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència, aquesta no ha estat desplegada suficientment, ni pel que fa
als recursos i inversions necessaris, ni tampoc a la concreció d’un calendari d’aplicació. Tampoc ho ha estat el Pacte per a la Infància, ni sembla adequada l’assignació
competencial que s’ha realitzat del seguiment del Pacte en el darrer organigrama de
la Generalitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Consolidar un sistema de polítiques públiques en infància i adolescència a Catalunya, de manera transversal.
2. Desenvolupar polítiques d’infància que atenguin en tota la seva extensió i amplitud la Convenció sobre els drets de l’Infant pel que fa a la prevenció, la defensa i
la promoció dels drets de l’infant.
3. Promoure la creació de Consells Locals d’Infants, destinant als ajuntaments
i Consells Comarcals els recursos tècnics i econòmics necessaris per portar-los a
termes.
4. Desplegar la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la
infància i l’adolescència, establint un calendari i donant una partida pressupostària
concreta i suficient per al seu desenvolupament.
5. Elaborar un informe sobre la situació de a infància a Catalunya, seguint els
criteris del Comitè dels drets de l’Infant. L’informe s’haurà de presentar anualment
tant al Parlament com a la Comissió de Seguiment del Pacte per la Infància.
6. Donar compliment al punt número 109, sobre Atenció a la infància, la joventut, la gent gran i les persones amb dependència, de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern.
Palau del Parlament, 23 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00744/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 43773 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla3.10.25. Propostes de resolució
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ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Trastorn Específic
del Llenguatge, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Infància, amb
el text següent:
Exposició de motius

El TEL (Trastorn Específic del Llenguatge) es defineix com «Una dificultat amb
el llenguatge que no està causada per cap dèficit evident en l’àmbit neurològic, sensorial, intel·lectual o emocional, i que pot afectar el desenvolupament del vocabulari,
la gramàtica i les habilitats de conversa».
Actualment, aquest trastorn afecta al voltant del 7% de la població, representant
al voltant de 90.000 escolars a Catalunya. El TEL és una condició, no una malaltia, que es pot pal·liar i millorar, però que no té cura. Per tant, un nen TEL serà un
adult TEL.
És durant els primers anys escolars on més es manifesta i on es troben amb les
primeres dificultats importants: amb la lectura i l’escriptura (pilars de l’educació),
i que fa que sense ajuda en el decurs d’aquesta etapa els infants siguin abocats al
fracàs escolar; en les relacions socials amb els companys fent-los més vulnerables
davant situacions de bullyng i assetjament escolar entre d’altres.
El passat 15 de novembre de 2016, l’Associació ATELCA (Trastorn Específic del
Llenguatge de Catalunya) va comparèixer davant la Comissió d’Infància al Parlament de Catalunya, per tal d’informar del TEL, llurs conseqüències i la problemàtica en l’atenció als afectats pel Trastorn Específic del Llenguatge.
Fruit d’aquesta compareixença, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Elaborar un Protocol de Detecció i Actuació del Trastorn Específic del Llenguatge, que contempli:
a) Els instruments i serveis que permetin una detecció precoç i una identificació
més segura.
b) Les mesures que permetin actuar sense tenir un diagnòstic ferm per tal d’avançar el màxim possible el tractament.
c) Avançar als dos anys d’edat dels infants la derivació al neuròleg, per part
dels pediatres, i d’aquests al Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç
(CDIAP).
d) La detecció del TEL per part de les llars d’infants, als CAP pediatres i a les
escoles.
e) La concreció del nombre de professionals necessaris coneixedors del Trastorn
Específic del Llenguatge.
2. Respecte als serveis dels Centres de Desenvolupament Infantil i d’Atenció
Precoç i els Centres de recursos per a deficients auditius (CREDA) actuals:
a) Millorar els seus serveis per tal que desenvolupin programes específics d’intervenció precoç tenint en compte la comorbiditat.
b) Assegurar la intervenció logopèdica precoç, intensiva i extensiva al llarg de
tota la seva escolaritat.
c) Estudiar la incorporació d’altres intervencions simultànies dirigides a aspectes
associats al TEL com són la motricitat, psicologia i teràpia ocupacional.
3. Per part dels Centres d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD):
a) Revisar les taules de valoració de la discapacitat establertes per la normativa
actual, ja que ara els infants afectats amb TEL, si no tenen comorbiditat, no aconsegueixen el reconeixement de la discapacitat mínima (33%) per obtenir el certificat.
b) Modificar les disposicions internes actuals per tal que el TEL tingui una casella pròpia, així com els altres tipus de trastorn.
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c) Simplificar el procés per aconseguir un grau de discapacitat i sense cost a càrrec de les famílies, ja que actualment s’obté diagnòstic, necessari per a l’obtenció del
grau, a través de professionals a l’àmbit privat.
4. Pel que fa als equips d’Assessorament i orientació psicopedagògica (EAP):
a) Homogeneïtzar els criteris que utilitzen els diferents EAP, perquè tots facin
una valoració similar davant d’un infant amb TEL.
b) Augmentar el nombre de professionals en els centres educatius d’arreu de Catalunya que es dediquen a l’atenció d’infants amb Necessitats Educatives Especials.
5. Pel que fa al Ministeri d’Educació i Ciència (MEC):
a) Instar el Govern de l’Estat a obrir una nova línia de finançament, en forma de
beques educatives, per tal que els nens i nenes amb TEL tinguin dret a les ajudes
econòmiques per a nens amb necessitats educatives especials (beques).
b) Pel que fa a la millora en la formació i difusió del TEL, insta el Govern de
l’Estat a elaborar:
i. Un Pla de Millora de la Formació dels Professionals de la Salut, que inclogui
formació específica per als pediatres col·legiats, formació específica en el Grau de
Medicina.
ii. Un Pla de Millora de la Formació dels Professionals de l’Educació que inclogui formació per als professionals en actiu a través de cursos de formació específics,
formació específica dins del currículum dels crèdits troncals del grau de Ciències de
l’Educació, dins del Màster de Formació del Professorat de Secundària Obligatòria,
Batxillerat, Formació Professional i ensenyament d’idiomes, i formació per a les famílies, que els proporcioni instruments per actuar deforma adequada.
6. Dur a terme campanyes de sensibilització i coneixement del TEL tant al conjunt dels professionals dels àmbits implicats, com al conjunt de la societat catalana
mitjançant els mitjans de comunicació públics de Catalunya.
7. Pel que fa a l’escolarització:
a) Posar en marxa el Protocol de Detecció i Actuació del Trastorn Específic del
Llenguatge durant el curs 2017-2018.
b) Fer de l’escola catalana una escola veritablement inclusiva on es tingui en
compte els infants i joves afectats pel TEL.
c) Donar compliment al punt número 109, sobre Atenció a la infància, la joventut, la gent gran i les persones amb dependència, de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern, que insta el Govern a posar en marxa un estudi per a la implantació del projecte KiVa a les escoles
catalanes.
d) Confeccionar una Guia per a l’Adaptació Curricular dels alumnes amb TEL
que, entre d’altres, orienti els docents en aspectes com l’ús d’una metodologia multisensorial, inclogui la realització d’avaluacions que tinguin en compte les limitacions
dels alumnes, contemplin enfortir el suport visual o l’exempció d’examinar-se d’una
llengua estrangera.
e) Incrementar el suport logopèdic, especialment en el cicle de parvulari; el suport psicològic tant dels tècnics en educació infantil, els mestres d’educació especial
a primària i el psicopedagog o orientador en Secundària, Batxillerat i cicles formatius; i a realitzar intervencions en aspectes associats als TEL com la motricitat, la
conducta o l’atenció per part de terapeutes ocupacionals.
8. Pel que fa al suport en l’etapa posteducativa, adaptar i potenciar els cicles de
Formació Professional a alumnes amb TEL.
9. Pel que fa a l’àmbit de la investigació:
a) Destinar els recursos suficients per la investigació en les causes del trastorn
TEL, agilitzar el diagnòstic i millorar les teràpies existents.
b) Crear una Comissió Interdepartamental (Ensenyament, Afers Socials, i Salut
principalment) i els/les representants d’associacions i col·lectius de persones amb
trastorns intel·lectuals (TEL, TDAH, entre d’altres) per tal de treballar i concretar
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les accions adients a dur a terme per a la millora de la qualitat en la detecció, diagnòstic, intervenció i sensibilització dels diversos col·lectius representats.
Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Proposta de resolució sobre la Comissió Bilateral Generalitat-Estat
en temes d’acció exterior
250-00745/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 43987 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la comisión bilateral Estado - Generalitat en temas de acción exterior, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i
Transparència, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Según el derecho internacional, España es responsable del comportamiento de
todo órgano del Estado, ya sea que ejerza funciones legislativas, ejecutivas, judiciales o de otra índole, cualquiera que sea su posición en la organización del Estado y tanto si pertenece al gobierno central como a una división territorial del
Estado de acuerdo con el artículo 4 de la Resolución de la Asamblea General de
Naciones Unidas sobre la Responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos.
En un espacio muy breve de tiempo, Francia, Andorra y Mónaco han expresado
su malestar por contenidos que aludían a estos países en resoluciones que fueron
aprobadas por el Parlament de Catalunya en el debate de política general del pasado
mes de octubre de 2016 y han dirigido sus protestas ante el Gobierno de España.
Esta situación de la que España es responsable ante estos tres países viene provocada por resoluciones adoptadas en Cataluña.
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. Activar la comisión bilateral Estado-Generalitat conforme al artículo 183 del
Estatuto de Autonomía de Cataluña para tratar los temas de acción exterior, y en
particular, los recientes incidentes con Francia, Andorra y Mónaco.
2. Informar al Parlament de Catalunya de las reuniones y de los asuntos tratados
a fin de poder hacer su seguimiento.
Palacio del Parlamento, 30 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada GP C’s
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Proposta de resolució sobre les proves educatives homologables
250-00746/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 43994 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

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

A Espanya, la competència d’Educació pertany a les comunitats autònomes i
aquesta pot ser una de les causes de les diferències de qualificació a PISA on tenim
unes comunitats autònomes amb resultats molt semblant als països de millor puntuació d’Europa i d’altres, al contrari, molt allunyats. Així, doncs, tenim comunitats
autònomes com Navarra que té fins a 15 centres escolars (model de llengua espanyola) amb millors resultats que Finlàndia. També tenim que el País Basc, Navarra i
Cantàbria tenen xifres d’abandonament escolar en la línia dels països més avançats
d’Europa o els resultats de Madrid, Navarra i Castilla i Lleó, que són molt semblants
als de Japó, Alemanya, Països Baixos i Finlàndia.
En aquest sentit, ens sembla molt important tenir unes proves homologables a
tota Espanya per tal de poder fer una bona anàlisis comparativa a les matèries de
matemàtiques, ciències naturals, ciències socials, llengua espanyola, llengua catalana (a les comunitats on es parla) i anglès per veure on es troben les millors pràctiques docents de tota Espanya.
La consellera d’Ensenyament refusa fer unes proves fetes des del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte perquè considera que aquí es treballa per competències i a la resta d’Espanya no. Per aquest motiu demanem que sigui el Departament
d’Ensenyament sigui pro-actiu en la petició d’unes proves homologables que siguin
adients a tota Espanya.
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 concret al Departament d’Ensenyament, a proposar al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte un model de proves que siguin homologables a tota Espanya de la mateixa manera
que les proves PISA es fan a diferents països, per tal de poder tenir dades per fer
una anàlisi comparativa que ens ajudi a millorar els resultats educatius a Catalunya.
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s
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Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al servei de trens de
rodalia
250-00747/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 44007 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Raúl Moreno Montaña, 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 l’accessibilitat als trens de Rodalies, per tal que sigui substanciada
davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

La xarxa ferroviària de Rodalies de Catalunya és part fonamental del nostre sistema de transport públic. 400.000 catalans i catalanes l’utilitzen a diari per als seus
desplaçaments laborals, familiars i/o lúdics, entre els quals es troben també les persones amb discapacitat.
Aquest col·lectiu ha manifestat en reiterades ocasions les dificultats a l’hora d’accedir als combois: desnivells, informació i mal servei són els principals problemes.
El Síndic de Greuges ha denunciat la manca d’accessibilitat en els trens de Rodalies,
com també ho han fet de forma individual molts usuaris/àries que diàriament es troben amb dificultats per utilitzar el servei en igualtat de condicions que la resta de
ciutadans i ciutadanes que no pateixen cap tipus de discapacitat.
L’article 19 de la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’Accessibilitat, recull en el seu
article 19 les condicions d’accessibilitat del transport públic de viatgers. Més concretament, l’article 19.2 indica que els proveïdors del servei de transport regular de
viatgers han de garantir l’accessibilitat de tots els espais i elements que integren els
mitjans de transport incloent-hi els sistemes d’informació i de comunicació amb
l’usuari.
L’1 de gener de 2010, el Ministeri de Foment va fer el traspàs a la Generalitat
de Catalunya dels serveis de Rodalies tal i com s’estableix a l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya. Fruit d’aquest traspàs, el Govern va assumir la gestió dels horaris, freqüència de pas, tarifes i informació als usuaris. És just en aquest darrer, i també en
d’altres, on encara es produeixen situacions inadmissibles per a les persones amb
discapacitat.
Avui dia es donen situacions molt dispars: estacions adaptades amb trens no
accessibles, o al contrari. La majoria d’estacions i trens adaptats coincideixen amb
les línies de més demanda, com les de la costa. Segons dades de Renfe, existeixen
línies amb dos trens accessibles cada hora i d’altres on només existeix un tren adaptat cada hora. Aquest fet comporta grans complicacions als usuaris i usuàries amb
discapacitat, ja que complica molt la seva planificació del viatge i, sovint, necessiten
esperar més d’una hora fins que arribi un comboi adaptat. A més, les persones amb
discapacitat no disposen de la informació suficient, clara i absolutament necessària
per saber si el proper tren que volen agafar inclou un comboi adaptat.
L’any 2016, tant el Govern de la Generalitat com Renfe es van comprometre a indicar als usuaris i usuàries amb discapacitat quin tren és accessible mitjançant, entre
d’altres elements, una icona de cadira de rodes a les pantalles, als panells lluminosos
de les andanes, la megafonia i també mitjançant una l’aplicació del telèfon mòbil.
Encara avui, les persones amb discapacitat no poden saber amb claredat quins trens
tenen vagons adaptats i quins no, fet que vulnera els seus drets reconeguts per la
Llei d’Accessibilitat.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
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Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Assegurar que, en un termini de quatre mesos, totes les estacions de Rodalies
disposin dels elements visuals, auditius i informatius que indiquin l’arribada de trens
amb vagó adaptat.
2. Procedir, en un termini de quatre mesos, a l’actualització dels panells informatius no electrònics que indiquen els horaris dels trens, per incloure la icona d’accessibilitat en aquells trens que compten amb vagons adaptats, així com en les aplicacions mòbils de Rodalies.
3. Revisar, amb caràcter trimestral, que tots els elements visuals, auditius i informatius funcionen correctament.
4. Encarregar una auditoria externa per avaluar l’accessibilitat de les actuals estacions de Rodalies de la Generalitat, pel que fa tant als elements arquitectònics,
tècnics i informatius, comprovant en cadascuna d’elles si a la pràctica aquestes estacions són veritablement accessibles per a tots tipus de discapacitats (física, intel·lectual, sensorial...).
5. Assegurar, en el termini d’un any, que el 100% els trens de Rodalies de Catalunya comptin, coma mínim, amb un vagó adaptat.
Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC; Jordi Terrades i Santacreu, diputat
GP SOC; Raúl Moreno Montaña, diputat GP SOC

Proposta de resolució sobre la commemoració dels trenta-cinc anys
de l’Escola Intermunicipal del Penedès
250-00748/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 44068 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Eva Martínez
Morales, diputada 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 commemoració dels 35 anys dels orígens de l’escola intermunicipal del
Penedès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el
text següent:
Exposició de motius

«En els darrers anys del franquisme, però sobretot en el període de la transició
democràtica, l’empenta i l’entusiasme d’amplis sectors de mestres joves, actius i
compromesos, que es van significar en els moviments de renovació pedagògica, van
propiciar la recuperació de l’ideari, l’experiència i les bases pedagògiques de l’escola
catalana d’abans de la guerra. Això va ser possible també, gràcies a la complicitat
i la il·lusió de les noves generacions de dirigents polítics elegits democràticament,
que van fer seus aquests objectius com a pilars fonamentals per assolir una societat
més justa i equitativa». Cita literal del llibre 25 anys d’Escola Intermunicipal del
Penedès.
És en aquest entorn de recuperació de l’escola catalana laica, igualitària, renovadora, amb una clara vocació de servei públic, i amb l’esforç addicional que suposa mancomunar diferents municipis de la comarca de l’Alt Penedès governats per
diferents formacions polítiques, que té els seus orígens l’Escola Intermunicipal del
Penedès en el curs escolar 1981/1982 com a escola de formació professional.
3.10.25. Propostes de resolució
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3.10.25. Propostes de resolució

Els inicis de l’escola no van ser fàcils. Els primers grups de formació professional van començar el curs provisionalment, i de manera fins i tot precària, en diferents dependències de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i als locals del Sindicat
de pagesos del carrer d’en Marc Mir, fins que no es van poder instal·lar en l’edifici
històric de les antigues escoles públiques de Sant Sadurní.
Els Ajuntaments participants en aquesta primera iniciativa (Sant Sadurní d’Anoia, Torrelavit, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Llorenç d’Hortons, Sant Quintí de
Mediona i Subirats), veient com s’havien anat superant satisfactòriament tots els
primers obstacles i responent a la demanda de moltes famílies, van considerar de
seguida la necessitat de tirar també endavant un centre on s’impartís l’ensenyament
de BUP. Aquest es va instal·lar inicialment a un edifici de l’Escola Jacint Verdaguer
i a l’antiga Escola Balmes, situada al passeig de Can Ferrer l’any 1982. En aquest
projecte es van afegir els Ajuntaments de Gelida i el de Piera.
Com la voluntat ideològica i pedagògica era integrar tot l’alumnat en un mateix
projecte educatiu, evitant qualsevol tipus de discriminació social per la formació rebuda, es va treballar en la fusió dels dos centres. Primer es va fer fusionant les dos
vessants formatives en un únic projecte educatiu, i posteriorment, en l’any 1988,
amb l’adquisició i el trasllat als edificis que fins llavors havien estat de l’Escola Vilarnau, es va materialitzar la fusió física de les dues seccions. Just en aquest any, els
Ajuntaments que participaven en la gestió de l’Escola Intermunicipal del Penedès
es van constituir en la Mancomunitat de Municipis de l’Alt Penedès, actualment la
propietària i responsable de la gestió educativa i administrativa del centre.
L’Escola Intermunicipal del Penedès, des del seu naixement, ha estat impulsada
per Ajuntaments de constitució diversa, governats per partits polítics d’ideologia i
tendència ben diferents, però amb la ferma voluntat de garantir un servei educatiu
públic, de qualitat i de proximitat en la gestió per als nostres pobles. Aquest és un
fet digne de remarcar, ja que la defensa d’aquest model educatiu, únic actualment
al territori català, ha estat per sobre de les diferències polítiques en altres qüestions.
En aquests 35 anys de funcionament, l’Escola Intermunicipal del Penedès ha estat pionera impulsant un model d’acció tutorial i estructurant l’organització del centre a partir de les tutories. També ho ha estat en l’ensenyament en català, educant
en determinats valors, introduint noves tecnologies, promovent la integració social,
organitzant Jornades Culturals... Però no solament ha estat innovadora en aquestes
qüestions.
L’actual llei educativa catalana té el seu pal de paller en el decret d’autonomia
dels centres educatius, juntament amb el decret de les direccions.
Aquests dos decrets estan orientats a la millora dels resultats educatius, de la
cohesió social i de la reducció de l’abandonament escolar prematur, amb la finalitat
que l’alumnat completi ensenyaments secundaris postobligatoris, així com a situar
el centre educatiu en el nucli de la millora del sistema i com a un dels factors determinants de l’èxit escolar.
En aquest sentit, es parteix de la convicció que la millora del sistema no depèn
essencialment de la tutela de l’administració sobre la pràctica educativa dels centres,
sinó de la capacitat dels mateixos centres de definir i aplicar projectes educatius que
cohesionin el professorat i la comunitat escolar, de la rendició de comptes sobre els
resultats educatius i de l’avaluació de l’exercici de l’autonomia de cada centre. Per
aplicar aquests principis és necessari que els centres públics puguin intervenir en
àmbits de gestió essencials, com és la possibilitat de determinar la plantilla del centre, poder establir una estructura organitzativa pròpia o participar en la selecció del
professorat.
L’experiència de diferents sistemes educatius en l’àmbit internacional constata la
importància de l’autonomia i del lideratge directiu com a factors determinants de la
qualitat.
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Respecte a aquesta normativa catalana, que fa un pas més en la descentralització
educativa, i que és creixent a la Unió Europea, la Mancomunitat de Municipis de
l’Alt Penedès (Sant Sadurní d’Anoia, Gelida, Torrelavit, Subirats, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, el Pla del Penedès i Sant Llorenç d’Hortons) han
estat pioners i referència a Catalunya en el desenvolupament de la mateixa a través
de l’Escola Intermunicipal del Penedès. Actualment és l’única escola de Catalunya
que des dels seus inicis va posar en marxa l’autonomia de centre i de direcció. I no
solament això, és l’única escola de Catalunya on els governs locals hi tenen un paper
rellevant, com fan els països més avançats d’Europa.
Aquesta particularitat excepcional, ha donat uns resultats acadèmics també excepcionals.
Actualment, amb més de 1.000 alumnes, l’Escola Intermunicipal del Penedès
pot presumir d’uns brillants resultats acadèmics i d’un absentisme pràcticament inexistent, inferior a l’1%.
Resultats acadèmics
Any
acadèmic

Graduats
ESO

Batxillerat
Títol

CFGM CFGS

Curs d’accés
CFGS
Curs
Prova
preparació accés

Selectivitat

2007/08

91%

72%

100%

92%

100%

2008/09

92%

82%

100%

62%*

100%

2009/10

92%

69%

100%

68%*

100%

2010/11

83%

83%

100%

2011/12

95%

84%

97%

98%

100%

2012/13

90%

91%

100%

98%

100%

100%

2013/14

92%

90%

100%

100%

100%

2014/15

95%

94%

100%

100%

100%

96,2%
100%

100%
85%

100%

(*) Aquest alumnat estava pendent de les pràctiques a l’empresa. El curs, però, l’havien aprovat.

Per altra banda, des de la proximitat que suposa la gestió des dels Ajuntaments
a través de la Mancomunitat de l’Alt Penedès, quan s’han detectat dificultats per als
nostres joves s’han posat en marxa projectes educatius per pal·liar-los, com l’Okupa’t, que dóna noves oportunitats a joves de 4rt d’ESO que possiblement no obtindran el certificat.
Aquestes dades, que poden semblar poc rellevants, en l’àmbit social suposen que
en els pobles que conformen la Mancomunitat els joves tinguin més oportunitats per
al seu futur i que no abandonin el circuit educatiu.
L’EIP també obté la màxima puntuació en la valoració de la integració social i el
tractament de la diversitat que realitza la Generalitat de Catalunya.
Per altra banda, la formació en valors ha estat sempre un baluard de l’escola, promogudes des d’un grup de professionals que han impulsat les persones sense oblidar els continguts, on la relació professor-alumne adquireix un significat humanista
i les activitats grupals han cohesionat les relacions entre els diferents municipis de
la nostra subcomarca, creant lligams personals entre generacions dels nostres municipis.
Per tot l’exposat, l’actual model educatiu i de gestió de l’Escola Intermunicipal
del Penedès té el suport de tota la comunitat educativa, així com dels ciutadans/es
dels Ajuntaments que en són titulars, ja que representa un símbol de la força dels
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Ajuntaments i de la gestió de proximitat i de qualitat, que cal conservar com a referent únic a Catalunya.
En els 35 anys de funcionament de l’Escola s’han superat moltes adversitats.
En els darreres anys, les dificultats de finançament produïdes per la pèssima situació econòmica de la Generalitat de Catalunya ens han fet treballar de valent a tots,
Ajuntaments, direcció del centre, professorat i la mateixa Generalitat de Catalunya,
per poder superar-les sense repercussions en l’àmbit educatiu. Els resultats ens demostren que l’esforç ha tingut la seva recompensa i que cal continuar treballant plegats amb la mateixa il·lusió que el primer dia.
L’EIP és un model d’administració i de gestió educativa intermunicipal totalment
vàlid, tant per la implicació i la proximitat dels Ajuntaments, com per l’autonomia
organitzativa i de funcionament, quan es parla cada cop més de l’assumpció de competències educatives dels Ajuntaments.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
1. Reconèixer, defensar i garantir amb fermesa la gestió i titularitat municipal de
l’Escola Intermunicipal del Penedès, que identifica de manera única a aquest centre
educatiu de referència a Catalunya, així com el model d’administració i gestió que
representa.
2. Reconèixer i posar en valor els resultats educatius de l’Escola Intermunicipal
del Penedès i millorar el seu model de finançament, que els permeti continuar treballant amb eficiència en el seu projecte educatiu.
3. Garantir i protegir, en col·laboració amb la Mancomunitat de Municipis de
l’Alt Penedès i dins del seu àmbit, el futur professional dels treballadors i treballadors de l’Escola Intermunicipal del Penedès i vetllar per les seves condicions laborals.
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Eva Martínez Morales,
diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’actualització de la cartera de serveis
socials per a incloure-hi els tractaments de logopèdia
250-00749/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 44245 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, 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 l’actualització de
la cartera de serveis socials a fi d’incloure-hi els tractaments de logopèdia, per tal
que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text
següent:
Exposició de motius

A Catalunya unes 75.000 persones pateixen un trastorn d’alteració de la parla.
Aproximadament el 5% de tots els nens passen per períodes de tartamudesa –o quequeig– durant la seva infància dels quals només un 1% mantenen aquest fet com un
problema a llarg termini. Aquesta alteració de la parla és un trastorn de la comunicació caracteritzat per la repetició o el bloqueig espasmòdic d’un so, una síl·laba
3.10.25. Propostes de resolució
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o una paraula. És una alteració molt visible que condueix a expressar-se de manera
anòmala.
El tractament de logopèdia és un dels més idonis per intentar moderar i/o superar els efectes del quequeig, millorant la fluïdesa, parlant amb més lentitud i
calma, aprenent a controlar la respiració, adquirint confiança a l’hora de comunicar-se i millorant les competències comunicatives que supleixin les mancances
que tenen. Un logopeda pot ajudar a infants i adults a fer un procés cap a l’acceptació, reduir el patiment i millorar la fluïdesa de la parla. Aquest tractament, però,
no està inclòs dins de la Cartera de Serveis Socials que ofereix la Generalitat de
Catalunya.
L’expressió oral és una part fonamental de les eines d’una persona a l’hora de
relacionar-se amb terceres persones i socialitzar amb l’entorn. L’alteració de la parla suposa, no només un impediment físic evident; sinó un cúmul de factors negatius, emocionals i socials, que poden arribar a generar situacions d’exclusió social
i un progressiu aïllament de les persones afectades. Així doncs, la qualitat de vida
d’aquestes persones resulta seriosament afectada, limitant d’aquesta manera el lliure desenvolupament de la persona. L’ajut psicològic per part de professionals és una
reivindicació de les associacions d’afectats per l’alteració de la parla que actualment
tampoc està inclòs a la Cartera de Serveis Social. En molts casos, el tractament psicològic pot ajudar als afectats a integrar-se en la societat i evitar casos d’exclusió
social.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a incloure dins la Cartera de Serveis Socials el tractament de logopèdia per a totes les persones afectades, amb la
intensitat requerida en cada cas, especialment orientades a infants amb trastorns o
amb risc de patir-los, així com el tractament psicològic que pugui ser necessari per
aquests.
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre el millorament de l’aprenentatge de les
matemàtiques i les ciències
250-00750/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 44428 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

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

Al mes de novembre de 2016 es van publicar els resultats en matemàtiques i ciències de l’Estudi Internacional de Tendències en Matemàtiques i Ciències (Timms)
de l’Associació Internacional per a l’Avaluació del Rendiment Educatiu (IEA) corresponent a l’any 2015 en alumnes de 4art de primària. Les comunitats autònomes
espanyoles que s’han presentat són Andalusia, Astúries, Castilla i Lleó, Catalunya,
La Rioja i Madrid. En matemàtiques, el rendiment dels alumnes catalans és de 499
3.10.25. Propostes de resolució

23

BOPC 281
12 de desembre de 2016

punts, 6 punts menys que la mitjana espanyola (505 punts) i un punt per sota de la
mitjana dels 49 països que hi participen. Pel que fa a ciències, el rendiment dels
alumnes catalans és de 511 punts, 7 punts menys que la mitjana espanyola (518
punts).
Les comunitats autònomes amb millors puntuacions en matemàtiques són Castella i Lleó (531 punts), Madrid (525 punts) i La Rioja i Astúries (518 punts), en la
línia de la mitjana de la UE (519 punts) i de la mitjana de l’OCDE (525 punts). En
ciències, CCAA amb millors puntuacions són Castella i Lleó (593 punts), Madrid
(539 punts), Astúries (538 punts) i La Rioja (532 punts) per sobre de la mitjana de la
UE (521 punts) i dels països de l’OCDE (528 punts).
Considerem que Catalunya hauria d’aspirar a la millor formació de tot l’alumnat
en totes les matèries i és evident que la formació en matemàtiques i ciències és fonamental per a poder-se enfrontar a la vida futura amb èxit. Atès els resultats, sembla
evident que l’ensenyament-aprenentatge de les matemàtiques i les ciències no s’està
fent a Catalunya de la millor manera ja que els resultats estan per sota de comunitats
autònomes amb PIB semblants.
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 concret al Departament d’Ensenyament, a
1. Elaborar un estudi sobre els mals resultats dels alumnes catalans en matemàtiques i ciències per veure els problemes en l’ensenyament de les matemàtiques i les
ciències a l’ensenyament obligatori a Catalunya.
2. Establir contactes amb els seus homòlegs a Castella i Lleó, Madrid, Astúries
i La Rioja per estudiar les seves bones pràctiques i poder-les importar a Catalunya.
3. Presentar un pla d’actuació per tal de millorar l’aprenentatge de matemàtiques
i ciències per arribar, com a mínim a la mitjana espanyola.
Palau del Parlament, 02 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat de les
persones amb discapacitat
250-00751/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 44433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución de fomento de
la ocupabilidad de las personas con discapacidad, para que sea sustanciada ante la
Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

En la actualidad, más de un 8 % de la población española posee algún tipo de
discapacidad, esto es, más de 3,5 millones de personas, cuyos derechos como personas y como ciudadanos, para ser verdaderamente garantizados, requieren no sólo
de unas prestaciones asistenciales adecuadas a su situación, sino sobre todo de que
existan oportunidades que posibiliten su plena integración en nuestra sociedad. Siendo así, que las personas con discapacidad puedan acceder, en igualdad de condiciones, a un empleo remunerado de calidad y en condiciones dignas resulta fundamen3.10.25. Propostes de resolució
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tal para promover su inclusión social sin menoscabo de su libertad y su autonomía
personal.
En ese sentido, los Centros Especiales de Empleo son empresas cuyo objetivo
principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de
un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que
facilite la integración laboral de éstos en el mercado ordinario de trabajo. A día de
hoy, existen más de dos mil Centros Especiales de Empleo en España que emplean
a más de 70.000 personas. Son por tanto instrumentos imprescindibles para la creación de empleo en España y a su vez, para garantizar la empleabilidad de las personas con discapacidad. En definitiva, son una pieza clave para el funcionamiento y
desarrollo del Estado de Bienestar en España.
La eficacia de los Centros Especiales de Empleo a la hora de promover la efectiva inserción laboral se ve muchas veces comprometida por la ausencia de políticas
específicas de tránsito al empleo ordinario. De hecho, se supone que por normativa
y por su propia razón de ser, los Centros Especiales de Empleo son centros de trabajo de tránsito hacia el empleo ordinario para sus trabajadores, pero la realidad es
que, lejos de cumplir con su cometido, en la mayor parte de los casos los Centros Especiales de Empleo son centros «finalistas» de empleo. Una situación que conlleva a
que las personas con discapacidad sigan, en cierta medida, «recluidas» y apartadas
del mercado laboral ordinario. No obstante, también es necesario garantizar que,
una vez integrados en una empresa ordinaria, no se queden descolgados socialmente
ni laboralmente en el caso de no conseguir adaptarse a sus nuevos puestos de trabajo. Así pues, sería necesario incentivar traspasos temporales que, tras un periodo
razonable de prueba, les permitiría volver a sus antiguos puestos de trabajo en los
casos más complejos. Todo ello supervisado eficazmente por la administración para
evitar retornos constantes y lograr una verdadera movilidad.
Además, esta falta de movilidad laboral se ve alimentada por una falta de innovación y de sectores de actividad con valor añadido: los Centros Especiales de Empleo suelen centrarse en su mayoría en actividades de baja cualificación (lavandería,
jardinería, limpieza, manipulación, call center, etc.). Por un lado, esta situación lleva
a que muchos Centros Especiales de Empleo se dediquen a lo mismo y compitan
entre ellos; y por otro, no incentiva en absoluto el acceso de sus trabajadores al mercado ordinario ni a su desarrollo personal y formativo.
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. Adoptar las medidas pertinentes para mejorar el tránsito de los trabajadores
desde los Centros Especiales de Empleo al empleo ordinario más allá de los enclaves laborales, es decir, desde un punto de vista de atención individualizada, así
como asegurar que, una vez integrados en una empresa ordinaria, estos trabajadores
no se queden descolgados social ni laboralmente en el caso de no conseguir adaptarse o rendir lo suficiente en sus nuevos puestos de trabajo, entre otras medidas,
incentivando traspasos temporales que, tras un periodo razonable de prueba, les permitiría volver a sus antiguos puestos de trabajo en los casos más complejos.
2. Promover la creación de clústeres innovadores o viveros de Centros Especiales
de Empleo relacionados con actividades de alto valor añadido o infrarrepresentadas
en el sector, fomentando que los centros e4sopeciales de trabajo amplíen su actividad favoreciendo su especialización en sectores más competitivos (mundo digital,
nuevas tecnologías, industrias especializadas, etc...).
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3. Adoptar las medidas pertinentes para mejorar la formación de las personas
con discapacidad, promoviendo ofertas de formación oficial desde la administración
más acordes con los avances empresariales y tecnológicos actuales.
Palacio del Parlamento, 02 de diciembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s

Proposta de resolució de defensa de la llibertat d’expressió i del dret
d’iniciativa dels diputats del Parlament de Catalunya i de compromís
de preservar-los per mitjà de tots els seus òrgans rectors
250-00752/11
PRESENTACIÓ: GP JS, GP CUP-CC
Reg. 44651 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida
Constituent, Anna Gabriel i Sabaté, portaveu 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 en
defensa de la llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa de les diputades i diputats del
Parlament de Catalunya i de compromís de preservar-los a través de tots els seus
òrgans rectors, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el
text següent:
Exposició de motius

S’ha interposat i admès una querella criminal, a instàncies de la Fiscalia General
de l’Estat, contra la presidenta del Parlament, motivada per la votació d’una resolució aprovada pel ple del Parlament el dia 27 de juliol del 2016.
Considerant que el Parlament de Catalunya representa el poble de Catalunya, del
qual emanen directament els seus poders, de conformitat amb l’Estatut.
Considerant que les diputades i diputats són inviolables pels vots i les opinions
que emetin en l’exercici del seu càrrec.
Considerant que el ple del Parlament és el seu òrgan suprem i que els seus acords
expressen legal i legítimament la voluntat del poble de Catalunya.
Considerant que la prerrogativa de la inviolabilitat de les diputades i els diputats
garanteix, a través de la llibertat d’expressió dels parlamentaris, la lliure formació
de la voluntat de la cambra en la seva funció essencial de representar el poble de
Catalunya.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya remarca que l’ordenament jurídic no permet atribuir a la presidència del Parlament l’obligació de coartar o impedir a les diputades i
diputats la lliure manifestació de les seues opinions o l’emissió del seu vot.
2. El Parlament de Catalunya assenyala que la imputació a la presidència del
Parlament de responsabilitat penal pels vots i les opinions emeses pels diputats i
diputades, pels acords adoptats pels òrgans de la cambra, o per qualsevol actuació
parlamentària, vulnera de manera flagrant la inviolabilitat parlamentària.
3. El Parlament de Catalunya adverteix que la criminalització de l’activitat parlamentària de la cambra, en tant que legítima representant de la voluntat popular,
suposa un greu risc per a la democràcia.
3.10.25. Propostes de resolució
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4. El Parlament de Catalunya reitera que la llibertat d’expressió i el dret d’iniciativa de les diputades i diputats en l’exercici de la seva activitat parlamentària no
poden ser vulnerats, i expressa el compromís de preservar-los a través de tots els
seus òrgans rectors.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2016
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS. Mireia
Boya e Busquet, presidenta; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu, GP CUP-CC

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

Sol·licitud: Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, juntament amb 22 altres diputats del GP JS. Mireia Boya e Busquet, presidenta; Anna
Gabriel i Sabaté, portaveu, juntament amb 8 altres diputats del GP CUP-CC. (Reg.
44657).
D’acord amb l’article 105 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 07.12.2016.

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats
la Proposició de llei de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007,
del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o
violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP C’s (reg. 44434).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 20.12.2016; 12:00 h.

3.15.

Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la manera
d’aconseguir més equitat en la sanitat
302-00090/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 44426 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Àngels Martínez Castells, diputada del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158
del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·
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lació al Govern sobre la manera d’aconseguir més equitat en la sanitat (tram. 30000104/11).
Moció

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a adoptar les iniciatives legislatives
necessàries per la presentació davant del Congrés de Diputats d’una Proposició de
Llei que permeti:
a) Reformar l’article 394 de la llei d’Enjudiciament Civil per a eliminar la imposició dels costos judicials a les víctimes d’accidents mèdics
b) Modificar art 1.968, numero 2 del Codi Civil espanyol pel que fa al termini de
prescripció legal de les accions judicials empreses per víctimes d’accidents mèdics.
Establint un termini de tres anys en consonància amb el que regula el Codi Civil
de Català.
2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a prendre les iniciatives necessàries per promoure, en el marc de la col·laboració institucional, que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya emeti la recomanació d’aplicar el termini de prescripció de tres anys previst en el Codi Civil Català per les accions judicials instades per
víctimes d’accidents mèdics.
3. El Parlament de Catalunya insta al Govern a promoure els espais de col·laboració, cooperació i suport entre les diferents administracions públiques per tal de
què les víctimes dels accidents sanitaris siguin equiparades, en tant que drets i assistència rebuda, a les víctimes d’accidents d’altres tipus.
Palau del Parlament, 01 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, Portaveu; Àngels Martínez Castells, diputada, GP CSP

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric
302-00091/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 44427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre el cotxe elèctric (tram. 30000105/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Identificar les barreres legals i fiscals que limiten el desenvolupament de la
mobilitat elèctrica i el seu subministrament energètic per tal de treballar conjuntament amb el Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital i amb el Congrés de
Diputats, per modificar el marc normatiu actual en aquells aspectes que en limiten
el seu desenvolupament, així com incloure i impulsar nova normativa per aquells
aspectes que avui no es contemplen.
2. Donar suport al desplegament del Pla d’Infraestructures de Recàrrega del Vehicle Elèctric de Catalunya amb el criteri de maximitzar el seu cost-benefici i amb
la necessària participació del sector privat, en especial pel que fa a la càrrega ràpida
d’accés públic ràpida.
3. Planificar i desenvolupar la xarxa estratègica de recàrrega ràpida XarxaRàpidaCat que haurà de garantir subministrar energia en menys de 30 minuts per a un
recorregut de 120 km. L’òptim en aquesta etapa inicial de desenvolupament de les
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bateries és un centenar de punts de subministrament repartits de forma estratègica
pel territori.
4. Dedicar una partida pressupostària suficient per tal de desplegar la xarxa d’accés públic de recàrrega a Catalunya, amb especial atenció, en aquesta etapa inicial
de desplegament de la mobilitat elèctrica, a la recàrrega ràpida estratègica XarxaRàpidaCat, per donar confiança als ciutadans que es desplacen per la xarxa viària
de Catalunya.
5. De no modificar-se el marc legal de normativa bàsica estatal que, a data d’avui
gairebé impossibilita la participació del sector privat en la recarrega ràpida al haver de fer front a uns costos associats totalment desproporcionats que en dificulten
qualsevol iniciativa privada, el Govern conjuntament amb els ajuntaments situats
en ubicacions estratègiques tiraran endavant la xarxa de ràpida estratègica Xarxa
RàpidaCat en entorns municipals de fàcil accés des de la xarxa viària. Per tal de no
incomplir les normatives estatals del gestor de recàrrega i del sector elèctric i, mentre no s’aconsegueixi la seva modificació legislativa, les recàrregues hauran de ser
gratuïtes tot i que la tecnologia que s’implanti disposarà d’un sistema de pagament.
6. Treballar en la interoperabilitat i accessibilitat per part de tots els usuaris de
vehicle elèctric a la XarxaRàpidaCat i a la semiràpida que permeti operar en totes
les estacions de recàrrega sense necessitat d’una targeta de fidelització o d’àmbit
municipal.
7. Formar a instal·ladors, constructors, promotors i administradors de finques pel
que fa als aspectes tècnics, administratius i normatius de la recàrrega domèstica o
vinculada que ha d’esdevenir prioritària en un model que maximitzi el cost-benefici
de les instal·lacions.
8. Habilitar un espai virtual on els ciutadans puguin trobar la informació per a
instal·lar un punt de recàrrega vinculat així com els escrits per trametre als administradors de finques.
9. Treballar amb els ens locals per desenvolupar i aprovar el pla estratègic « Municipis per l’autoconsum i la mobilitat elèctrica» que incentivi les sinèrgies de l’autoconsum i la mobilitat elèctrica en municipis de menys de 35.000 habitants, impulsi
la instal·lació de punts de recàrrega vinculada arreu del territori i en els àmbits públics, i alhora fomenti la instal·lació de punts de recàrrega ràpida en emplaçaments
estratègics.
10. Impulsar l’ús del vehicle elèctric dins la Generalitat de Catalunya per donar
exemple dels seus beneficis i avantatges a d’altres administracions i empreses privades, així com a la ciutadania. L’impuls ha d’estar orientat a la renovació de la flota
de vehicles de la Generalitat de Catalunya cap a vehicles elèctrics sempre que les
condicions del servei i les disponibilitats pressupostàries ho permetin.
11. Implementar, sempre que sigui possible, una xarxa de punts de recàrrega als
aparcaments de propietat i/o d’ús de la Generalitat prioritzant l’ús d’aquestes places
d’aparcament als usuaris de vehicles elèctrics.
Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els sistemes
d’emergències
302-00092/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 44459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre els sistemes d’emergències (tram. 300-00102/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
Sobre la consideració del treball dels diferents serveis d’atenció telefònica d’emergència
1. Considerar els diferents números d’emergències existents (112, 061, 092...)
com un únic sistema d’emergència i, concebre en tot cas, aquesta atenció telefònica,
com un servei d’atenció a l’emergència, essent reconegut expressament com a tal per
part de la Generalitat.
2. Especificar als plecs de clàusules que es redactin a partir d’ara pel concurs de
qualsevol servei telefònic d’emergències (112, 061...):
– que els i les treballadores estan prestant un servei d’emergències, i per aquesta raó, han de tenir la formació i la consideració laboral específica per prestar de la
millor manera possible el servei públic que se’ls encomana.
– que les relacions laborals amb l’empresa que resulti adjudicatària del servei, i
per tant, les condicions laborals, socials i econòmiques dels treballadors de les empreses contractades o subcontractades seran igual a les del personal que presti les
mateixes funcions i tasques.»
– que les empreses que es presentin amb la intenció de gestionar el servei han de
tenir experiència específica en la gestió d’emergències.
Sobre la prestació del servei
3. Estudiar en un termini màxim de 2 mesos, per part del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112-Catalunya, els problemes que es donen per mals entesos deguts a manca de coneixement exhaustiu del territori, i presentar al Parlament
possibles solucions basades en la descentralització i el principi de subsidiarietat.
4. Treballar especialment per part del Centre d’Atenció i Gestió de Trucades
d’Urgència 112-Catalunya la implicació del món municipal en la gestió a Catalunya
de les trucades d’emergència, de forma que a mig termini (màxim de dos anys), es
pugui retirar el 092, per trucar a les policies locals, centralitzant també aquestes
trucades en el 112.
5. Treballar per la desaparició del 061 com a número d’emergències mèdiques,
tendint gradualment cap a la seva integració en el 112.
6. Per garantir la desaparició del 092 sota criteris d’eficàcia i eficiència, implicar-se a totes les organitzacions municipalistes, i establir criteris transparents i públics de derivació de les trucades a les policies locals en un protocol signat entre la
Generalitat i aquestes.
7. Tornar a fomentar una participació més activa dels municipis en la implantació i funcionament del 112, a través de la signatura de convenis amb ells sobre els
temes que els afectin, i que puguin ajudar a una major centralització de les trucades
d’emergències en el 112.
8. En un termini de 6 mesos, contractar la realització d’una auditoria externa
de funcionament del servei 112, amb tots els temps de resposta, des de que entra la
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trucada, fins que el recurs mobilitzat arriba al lloc, si s’escau, o almenys fins que
s’hagi solucionat el problema, i facilitarà als diferents grups parlamentaris tots els
informes i dades que surtin de la mateixa.
9. En un termini de 6 mesos, presentar un estudi de viabilitat d’un segon centre
d’emergència, a la ciutat de Barcelona, perquè és necessari, i perquè fa molts anys
es va iniciar la cessió dels corresponents terrenys per part de l’Ajuntament a la Generalitat, i el projecte resta a l’oblit des de llavors.
Palau del Parlament, 1 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la violència de
gènere
302-00093/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 44460 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del
Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la violència de gènere (tram. 300-00100/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Crear i liderar un Pacte Català contra la Violència Masclista, format per representants de totes les entitats, associacions, sindicats, partits polítics i moviments
socials.
2. Supervisar des del Departament de la Presidència la coordinació interdepartamental, especialment amb el Departament d’Ensenyament.
3. Crear un paquet de mesures de formació en igualtat i un protocol a tots els
centres educatius, enfocats al personal docent, personal extern i a l’alumnat, a través
d’una matèria específica d’educació sexual-afectiva en igualtat al llarg de les diverses etapes educatives, que garanteixi un mínim d’hores cada any amb una destinació
de recursos específics. La formació ha de tenir per objectius empoderar els joves per
garantir l’autonomia i treballar conjuntament amb els joves, nois i noies per adquirir
noves pautes sobre els models de relació entre homes i dones, transformar els imaginaris socials i apostar per les relacions de parella igualitàries.
4. Dissenyar, des del Departament de Justícia, un Pla de formació obligatori específic en matèria de violència masclista amb la finalitat d’instruir al personal en
la identificació de les diferents formes de violència de gènere i que sigui necessària
acreditar per accedir als llocs de treball relacionats amb la violència masclista.
5. Augmentar la partida pressupostària per desplegar els 53 articles vigents de la
llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes garantint que els
jutjats de Violència sobre la Dona (VIDO) puguin comptar amb els recursos necessaris.
6. Garantir que el Departament de Justícia no redueixi el nombre de jutjats de
Violència sobre la Dona (VIDO).
Palau del Parlament, 01 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques
d’habitatge
302-00094/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 44642 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el artículo 158 del Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’habitatge (tram. 300-00103/11).
Moción

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a adoptar las siguientes medidas:
I. Medidas fiscales

1. Iniciar los trámites legislativos necesarios para la modificación del impuesto
de transmisiones patrimoniales onerosas a efectos de que incorpore criterios de progresividad fiscal al sistema y contribuya a la contención de precios de la vivienda,
estableciendo los siguientes baremos, los cuales deberán ser sometidos a revisión
periódica en función de la situación del acceso a la vivienda por parte de la ciudadanía y de la situación económica general:
En operaciones de compra o alquiler de vivienda por parte de personas físicas:
Tipo único del 10% salvo cuando la vivienda vaya a constituir la residencia habitual en un plazo máximo de un año y no disponga de otra, donde se aplicarán tipos
según la escala siguiente:
Tipo del 2,5 % para:
Viviendas de protección oficial
Tipo del 5% para:
Viviendas de hasta 100 m2 de S.C. (unifamiliares en parcela hasta 150 m2 )
Viviendas de hasta 230.000 € de precio de venta
Viviendas arrendadas por hasta 650 €/mes
Tipo del 7,5 % para:
Viviendas de hasta 150 m2 de S.C. (unifamiliares en parcela hasta 250 m2 )
Viviendas de hasta 345.000 € de precio de venta
Viviendas arrendadas por hasta 950 €/mes
Tipo del 10 % para:
Viviendas de más de 150 m2 de S.C (unif. en parcela de más de 250 m2 )
Viviendas de más de 345.000 € de precio de venta
Viviendas arrendadas por más de 950 €/mes
Para personas con discapacidad superior al 33%, familias numerosas y familias
monoparentales se practicará una bonificación del 50% a los tipos anteriormente
definidos.
Para viviendas arrendadas en régimen de alquiler social, se practicará una bonificación del 99% del tipo impositivo.
Para viviendas arrendadas en régimen de alquiler asequible, se practicará una
bonificación del 95% del tipo impositivo.
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En operaciones de compra o alquiler de inmuebles por parte de personas jurídicas:
Tipo único del 10% salvo en los siguientes casos:
Tipo del 2,5 % para:
Adquisición de edificios de viviendas para destinarlos a alquiler asequible durante un plazo mínimo de 9 años.
Adquisición de edificios para su rehabilitación y/o renovación en un plazo inferior a 3 años (cumpliendo exigencias del DB HE para obra nueva y Decreto de Habitabilidad).
Adquisición de terrenos para promoción de edificios de viviendas destinados al
alquiler asequible durante un plazo mínimo de 9 años.
Tipo del 4,5 % para:
Adquisición de edificios de viviendas para destinarlos a alquiler asequible durante un plazo mínimo de 6 años.
Adquisición de edificios de viviendas para su rehabilitación y/o renovación en un
plazo inferior a 6 años (cumpliendo exigencias del DB HE para obra nueva y Decreto de Habitabilidad).
Adquisición de terrenos para promoción de edificios de viviendas destinados al
alquiler asequible durante un plazo mínimo de 6 años.
Tipo del 6,5 % para:
Adquisición de edificios de viviendas para su rehabilitación y/o renovación en un
plazo inferior a 6 años.
Adquisición de terrenos para promoción de edificios en un plazo inferior a
3 años.
2. Iniciar los trámites legislativos necesarios para la modificación del impuesto
sobre las estancias en establecimientos turísticos (tasa turística) a efectos de que el
30% de su recaudación se destine de manera finalista a políticas públicas de vivienda en aquellas localidades en las que el turismo provoca un efecto inflacionista de
los precios de los alquileres.
3. Evaluar la aplicación efectiva de los tributos de naturaleza municipal que incentiven el acceso a la vivienda y la finalidad social de esta misma, procediendo a
satisfacer las deudas pendientes a cargo de la Generalitat con los ayuntamientos de
aquellos municipios que estén patrimonialmente privados de la posibilidad de establecer incentivos fiscales a través de dichos tributos. En particular, la Generalitat
velará porque los ayuntamientos puedan aplicar efectivamente la bonificación del
95% de la cuota del IBI para aquellas viviendas que sean arrendadas en régimen de
alquiler asequible o cedidas temporalmente a fondos sociales de vivienda para su
alquiler social.
4. Establecer los mecanismos de colaboración y coordinación necesarios entre
los entes municipales, los órganos dependientes de la Generalitat y las empresas suministradoras de energía para cruzar datos y poder detectar de manera efectiva qué
viviendas se encuentran permanentemente desocupadas y poder aplicar el recargo
legal del IBI que prevé el Real Decreto 2/2004.
II. Medidas de transparencia y calidad de las viviendas

5. Instar las modificaciones normativas necesarias del Decreto de Habitabilidad
para que la certificación de la segunda ocupación vaya acompañada de un informe
de habitabilidad que puntúe la calidad de las viviendas en función de sus características constructivas, espaciales, de conservación y de actualización, que deberá
ser obtenido con anterioridad a la puesta en venta o alquiler de las viviendas, cuya
publicidad deberá informar obligatoriamente de esa calificación, como sucede con
la etiqueta energética.
Fascicle segon
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III. Observación, coordinación y supervisión del precio y la calidad de la
vivienda

6. Coordinar a los distintos entes de la administración pública para implementar
una estrategia efectiva de gestión integral del patrimonio público de vivienda, realizando un seguimiento de las rentas en el mercado, de las condiciones de las viviendas ofertadas y de las necesidades de rehabilitación de las mismas.
7. Publicación anual, por parte de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, de
unos precios de venta y alquiler máximos recomendables en las zonas de mayor
demanda de Cataluña, que tengan en cuenta elementos de valoración como la etiqueta energética y el informe de habitabilidad que se propone crear en el apartado
anterior.
8. Establecer mecanismos de incentivo fiscal en el tramo autonómico del IRPF
para los propietarios que firmen contratos de alquiler que sean más estables en el
tiempo y tengan unos precios de arrendamiento inferiores a los máximos recomendables publicados por la Agencia de la Vivienda de Cataluña.
IV. Medidas de carácter urbanístico

9. Impulsar las medidas legislativas, presupuestarias y de financiación necesarias
para que los nuevos desarrollos de vivienda en las reservas de suelo destinadas a
vivienda protegida se ejecuten para darles uso en régimen de alquiler asequible, garantizando a perpetuidad la titularidad pública de la propiedad y su función social.
10. Impulsar las medidas legislativas necesarias para fomentar urbanísticamente
la vivienda de alquiler.
11. Impulsar las medidas legislativas necesarias para impedir la venta por parte
del INCASOL y de los Ayuntamientos de suelo procedente de las recalificaciones
urbanísticas cuyo uso está destinado a vivienda protegida.
12. Impulsar las medidas legislativas necesarias para favorecer la vivienda protegida en régimen de alquiler y evitar nuevas promociones protegidas destinadas a
la venta. La vivienda protegida debe ser de alquiler, asequible o social, y de titularidad pública.
V. Plan autonómico de vivienda

13. Presentar a mediados de 2017 un plan de vivienda para Cataluña que incluya
para los próximos 10 años (hasta 2027) los siguientes objetivos:
a. Cambiar el modelo de acceso a la vivienda basado en la propiedad por un modelo basado en el alquiler asequible.
b. Dar cumplimiento a la Ley 18/2007 del Derecho a la Vivienda de manera que
se alcance el objetivo de conseguir un parque mínimo del 15% de viviendas. destinadas a políticas sociales en Cataluña.
c. Impulsar la rehabilitación energética de 500.000 viviendas.
d. Impulsar figuras como cooperativas y sociedades de arrendamiento, tanto públicas como privadas, que fomenten la creación de alquiler asequible.
Dicho plan de vivienda deberá ir acompañado de un plan de financiación del
mismo y enmarcarse en un Pacto Autonómico de Vivienda por parte de todas las
fuerzas políticas.
14. A efectos de remediar las carencias estructurales en esta materia, destinar
a políticas de vivienda un mínimo de 1.000 millones de euros al año durante los
próximos 10 años para garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda de las
personas recogido en la legislación y compensar la falta prolongada de inversión y
de políticas públicas de vivienda en el pasado.
Palacio del Parlamento, 05 de diciembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política
internacional de la República Catalana
302-00095/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 44646 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Carles Riera Albert, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la política internacional de la República
Catalana (tram. 300-00101/11).
Moció

1. Potenciar l’acció exterior del Govern de la Generalitat per tal de projectar internacionalment i amb veu pròpia la realitat nacional catalana.
2. Fomentar l’assoliment de reconeixements, aliances, suports i solidaritats multilaterals, d’estats, institucions i organitzacions internacionals, i organitzacions no
governamentals d’àmbit internacional, en relació al procés català d’autodeterminació.
3. Eixamplar l’abast i el camp d’acció de l’acció exterior catalana, en base a una
visió pluralista de la diplomàcia i les relacions internacionals, que tingui en compte
la realitat multipolar del món actual, així com la nostra vocació d’esdevenir un actor
de referència en la construcció d’una nova geopolítica euromediterrània, fonamentada en la pau, la cooperació, la democràcia i l’autodeterminació dels pobles.
4. Reforçar el paper i incidència de la nostra Nació en l’àmbit europeu, com a
actor internacional, compromès amb la construcció d’una nova Europa dels Pobles
i les Nacions, democràtica, justa, diversa i solidària, que pugui superar l’actual atzucac i declivi de la UE i els deterioraments democràtic i social que se’n deriven.
5. Accentuar la presència, incidència i contribució catalana en el sistema de
NNUU, per tal de: fer conèixer el nostre procés d’autodeterminació i augmentar el
seu reconeixement i recolzament internacional, i participar activament en la construcció d’una nova governança mundial basada en la justícia global, la democràcia,
l’autodeterminació dels pobles, la diversitat, la sostenibilitat del planeta i la pau, en
un marc multipolar i de diàleg de civilitzacions.
6. Assolir un rol actiu en la defensa dels drets nacionals, civils i polítics dels altres pobles i nacions que legítimament i democràtica reclamen el seu dret a l’autodeterminació i la independència, tant en el context europeu i mediterrani com en la
resta d’àmbits internacionals i geopolítics.
7. Exercir una defensa activa dels drets col·lectius dels pobles originaris i dels
seus territoris ancestrals, malgrat els interessos dels estats i de les companyies i
corporacions econòmiques que hi practiquen l’extractivisme dels seus recursos naturals.
8. Assumir i aplicar els tractats, textos, resolucions i legislacions internacionals,
relacionats amb el reconeixement, defensa i promoció dels drets col·lectius dels pobles, polítics, socials, civils, econòmics, culturals i lingüístics, en tant que nova generació de drets humans.
9. Construir i projectar els Països Catalans com un actor internacional de referència i excel·lència pel que fa a la defensa i construcció d’un nou ordre mundial fonamentat en: els drets col·lectius dels pobles, així com les seves sobiranies política,
econòmica, social, territorial, alimentària, energètica, cultural i lingüística, la sostenibilitat del planeta, la democràcia, la justícia, la desmilitarització i la pau. Defensar aquests principis en relació a aquelles actuacions o tractats polítics, econòmics,
comercials o militars que els vulnerin o els puguin posar en perill.
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10. Desenvolupar i exercir una nova Diplomàcia Pública Catalana, en col·laboració amb les universitats i organitzacions no governamentals, que es doti d’una
instància pròpia i específica, reconeixent i posant en valor les bones pràctiques i
antecedents ja existents, per tal que el nostre País esdevingui un actor i referent en
matèria de progrés dels drets col·lectius dels pobles i de la resolució pacífica i democràtica dels conflictes internacionals relacionats amb la defensa d’aquests drets.
Palau del Parlament, 05 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la inversió en les
carreteres
302-00096/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 44648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a
la Interpel·lació al Govern sobre la inversió en les carreteres (tram. 300-00106/11).
Moció

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a:
1. Millorar la seguretat viària i la circulació en la C-55, especialment al tram entre els municipis d’Abrera i Manresa, tot impulsant durant l’any 2017 les següents
actuacions:
a) Aprovar el calendari d’execució de les obres de desdoblament de la C-55 que
necessàriament hauran de començar durant el pròxim any.
b) Garantir, pels veïns dels municipis afectats, la gratuïtat de l’autopista C-16
entre Terrassa i Manresa mentre no entri en servei el desdoblament de la carretera
C-55, amb l’establiment dels acords necessaris amb l’empresa concessionària.
c) Incloure en els pressupostos de la Generalitat la dotació pressupostària necessària per a iniciar les obres de desdoblament de la C-55.
2. Sol·licitar a les Diputacions provincials de Catalunya, especialment a la Diputació de Barcelona, les accions i inversions que tenen previst realitzar durant els
anys 2017 i 2018 per millorar la seguretat de les carreteres de la seva titularitat que
acumulen més accidentalitat i majors problemes de mobilitat.
3. Presentar a la Cambra, durant el primer trimestre de l’any 2017, les accions
i inversions més prioritàries en matèria de carreteres que suposin una millorar del
seu estat i manteniment i aquelles a destines a millorar la seguretat de les mateixes.
4. Elaborar un estudi dels problemes i punts negres de les carreteres de la seva
titularitat, que inclogui de forma prioritària un pla d’inversions per a la C-1415a, donat que es una de les vies més problemàtiques de hi ha a Catalunya.
5. Posar en marxa les accions necessàries per a desviar la circulació de vehicles
de gran tonatge de la N-340 a la AP-7, treballant juntament amb el Govern d’Espanya, en la recerca de mecanisme que facilitin la circulació d’aquests vehicles en
aquestes vies.
Palau del Parlament, 5 de desembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC
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3.30.

Altres tramitacions

3.30.04.

Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre la contaminació provocada per
purins
360-00017/11
PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 44293).
Acord: Mesa del Parlament, 07.12.2016.
A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe «l’Informe monogràfic sobre la contaminació provocada per purins a Catalunya», resultat de la investigació oberta per avaluar la
problemàtica de la contaminació de les aigües com a conseqüència de la presència
de purins, i proposa diverses alternatives ecològiques per reduir els nitrats que generen.
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, 1 de desembre de 2016
Rafael Ribó, síndic
N. de la R.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Designació de membres dels Serveis Jurídics perquè representin i
defensin el Parlament de Catalunya en els procediments davant el
Tribunal Constitucional
ACORD

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 7 de desembre de 2016, de conformitat amb l’article 37.3.j del Reglament, ha designat de manera permanent, perquè
exerceixin la representació i la defensa del Parlament de Catalunya en els procediments davant el Tribunal Constitucional, els lletrats següents dels Serveis Jurídics:
Esther Andreu i Fornós
Mercè Arderiu i Usart
Antoni Bayona i Rocamora
Anna Casas i Gregorio
Fernando Domínguez Garcia
Imma Folchi i Bonafonte
Xavier Muro i Bas
Miquel Palomares i Amat
Francesc Pau i Vall
Pere Sol i Ordis
Els membres dels Serveis Jurídics designats han d’actuar cada un indistintament
o més d’un de manera conjunta, d’acord amb les instruccions que rebin de la Secretaria General.
Palau del Parlament, 7 de desembre de 2016
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03.

Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
397-00001/11
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PPC
Reg. 43969 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 75.4 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat Alejandro Fernández Álvarez d’aquest grup parlamentari ha estat designat per a formar part de la Diputació Permanent.
Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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4.45.05.

Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Afers Institucionals
410-00002/11
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PPC
Reg. 43970 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament,
comunica que el diputat Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de
la Comissió d’Afers Institucionals.
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Composició de la Comissió d’Economia i Hisenda
410-00003/11
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PPC
Reg. 43971 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament,
comunica que el diputat Santi Rodríguez i Serra ha estat designat membre de la Comissió d’Economia i Hisenda.
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Composició de la Comissió de Treball
410-00011/11
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PPC
Reg. 43974 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament,
comunica que el diputat Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de
la Comissió de Treball.
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Composició de la Comissió d’Empresa i Coneixement
410-00013/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 43977 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, 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’Empresa i Coneixement
Alta: Sergio Santamaría Santigosa
Baixa: Santi Rodríguez i Serra
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Composició de la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca
i Alimentació
410-00014/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 43979 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, 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’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
Alta: Sergio Santamaría Santigosa
Baixa: Alejandro Fernández Álvarez
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Composició de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat
410-00015/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 43976 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, 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 Medi Ambient i Sostenibilitat
Alta: Sergio Santamaría Santigosa
Baixa: Santi Rodríguez i Serra
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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4.45.10.

Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Matèries Secretes i Reservades
412-00003/11
ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PPC
Reg. 43975 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament,
comunica que el diputat Alejandro Fernández Álvarez ha estat designat membre de
la Comissió de Matèries Secretes o Reservades.
Palau del Parlament, 29 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Composició de la Comissió del Síndic de Greuges
412-00004/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 43981 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica
els següents canvis d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries:
Comissió: Comissió del Síndic de Greuges
Alta: Sergio Santamaría Santigosa
Baixa: Fernando Sánchez Costa
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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4.45.13.

Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra
la Corrupció per a la Regeneració Democràtica
406-00001/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 43983 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 50 del Reglament del Parlament,
comunica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions
parlamentàries:
Comissió: Comissió d’Estudi de les Mesures de Lluita contra la Corrupció per a
la Regeneració Democràtica
Alta: Sergio Santamaría Santigosa
Baixa: Alejandro Fernández Álvarez
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Composició de la Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el
Sector de l’Automoció
406-00003/11
SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS
Reg. 43984 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular
de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 50 del Reglament del Parlament,
comunica els canvis següents d’adscripcions de diputats i diputades a les comissions
parlamentàries:
Comissió: Comissió d’Estudi de les Polítiques Industrials en el Sector de l’Automoció
Alta: Sergio Santamaría Santigosa
Baixa: Alejandro Fernández Álvarez
Palau del Parlament, 30 de novembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 147/XI, relativa a l’Informe
de fiscalització 15/2015, sobre l’Institut Català de les Dones,
corresponent al 2012
290-00134/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 43646 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.12.2016

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 147/XI, relativa a
l’Informe de fiscalització 15/2015, de l’Institut Català de les Dones, corresponent al
2012 (tram. 290-00134/11), us informo, amb el document annex facilitat per l’Institut Català de les Dones, de les actuacions que s’han portat a terme.
Barcelona, 25 de novembre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència
Annex

En compliment de l’esmentada Resolució, que insta el Govern a seguir les recomanacions de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització
15/2015, us fem avinent el següent en relació amb les observacions formulades en
l’informe:
Subvencions:

Pel que fa a les subvencions s’han incorporat millores en el procediment de concessió i justificació de les subvencions, la seva motivació i la justificació de la despesa subvencionada.
La incorporació de noves accions subvencionables a la convocatòria, com per
exemple la inclusió sociolaboral, l’emprenedoria, el món empresarial, el mitjans de
comunicació o la participació en l’àmbit de les dones ha possibilitat que altres tipologies d’entitats s’apropessin a l’Institut Català de les Dones, fet que permet afirmar
que el món de les dones és divers i heterogeni.
Les accions subvencionables a l’entorn de la igualtat o l’eradicació de la violència
han estat fortament valorades. Ara bé els eixos principals de l’ICD: la participació,
la coeducació i els mitjans de comunicació, són per si mateixos tres eixos transversals i interdisciplinars, que si es desenvolupen juntament amb altres àmbits com la
inserció sociolaboral i l’emprenedoria, la igualtat i l’eradicació de la violència masclista, en tota la seva amplitud, es veuran la primera augmentada i la segona disminuïda.
D’altra banda, per a l’ICD, el territori és fonamental. Per aquest motiu s’ha fet un
esforç econòmic important alhora de prioritzar les accions atenent que Catalunya ha
d’estar equilibrada territorialment, i tenint en compte que només així, es visualitza
la cohesió i l’equitat en l’associacionisme femení. L’objectiu en definitiva, és poder
fer palesa la real transversalitat en el territori, tot promovent la transferència de coneixements i bones pràctiques.
En els criteris establerts, a banda dels descrits en la pròpia convocatòria, que val
a dir, amb un exercici de transparència, s’han argumentat d’una manera precisa,
l’ICD també ha tingut en compte:
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– Criteris de racionalització de la despesa, prioritzant l’eficiència i la sostenibilitat econòmica
– Criteris de redistribució territorial equitativa
– Criteris de recurrència de les accions
– Criteris d’equilibri pressupostari (entre despeses i ingressos)
– Criteris d’ordenació competencial.
Cal tenir en compte que la a resolució d’aprovació de les bases del 2012 es fonamenta en el Text refós del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, que modifica
algunes de les disposicions de l’ordre d’1 d’octubre de 1997 sobre tramitació, justificació i control d’ajuts i de subvencions; l’article 92.2.d) estableix que les bases
reguladores han de concretar com a mínim: [...] d) la forma en què el beneficiari o
l’entitat col·laboradora han de justificar el compliment de la finalitat per a la qual es
va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts.
El reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions preveu fins a sis maneres diferents de justificació, que es detallen als articles 69, 75 i
81, que entenem són d’aplicació als ens locals.
Contractació:

Respecte els terminis de pagament, actualment des de l’ICD estem pagant els
nostres creditors en un màxim de seixanta dies millorant amb allò que ens indicava
l’informe de fiscalització 15/2015 corresponent a l’anualitat 2012.
Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Control del compliment de la Resolució 224/XI, sobre l’estudi de
l’evolució de les desigualtats a Catalunya
290-00209/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 44505 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.12.2016

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 224/XI, sobre l’estudi de l’evolució de les desigualtats a Catalunya (tram. 290-00209/11), us informo
del següent:
La direcció general d’Anàlisi Econòmica de la Generalitat de Catalunya ha impulsat la Nota d’Economia 103: «Anàlisi i eines per fer front a la pobresa i la desigualtat», un treball coordinat pel Govern que analitza el fenomen de la pobresa i
la desigualtat a Catalunya des d’una perspectiva transversal, abordant diferents dimensions i metodologies. El document recull 19 articles elaborats per 30 acadèmics,
tècnics i experts en aquest àmbit.
Més enllà de proporcionar dades sobre la pobresa i la desigualtat a Catalunya, el
document proposa un seguit d’actuacions públiques que poden ser eficaces en la lluita contra la desigualtat. Així, s’aborden qüestions com la pujada del salari mínim,
millores en educació, un permís de paternitat ampliat i intransferible, la implantació
d’una renda bàsica incondicional, la necessitat d’un sistema de prestacions públiques
més senzill i flexible o la millora de les actuals polítiques actives d’ocupació.
Amb tot, el document posa de manifest que les restriccions de l’actual marc autonòmic pel que fa a competències i disponibilitat d’ingressos limiten l’abast de les
polítiques públiques que es poden impulsar des del Govern de la Generalitat. Un
exemple el trobem al sistema tributari: el disseny impositiu actual s’hauria de re4.50.01. Compliment de resolucions
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plantejar perquè tingués un caràcter més redistributiu, però el Govern català no té
capacitat per fer-ho, ja que els grans tributs són gestionats directament per l’Estat.
La publicació d’aquesta nota suposa el primer pas dins d’un pla de monitorització de la pobresa i la desigualtat a Catalunya que es portarà a terme des del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, en col·laboració amb el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. En aquest sentit, es treballa en el
disseny d’una taula d’indicadors de progrés social per complementar variables econòmiques com el PIB, que ajudin en la presa de decisions polítiques i permetin millorar a l’hora de retre comptes de l’actuació governamental. Aquest treball està en
línia amb iniciatives semblants desenvolupades per les autoritats comunitàries i per
països com Alemanya, el Regne Unit, Austràlia o el Canadà, els quals ja disposen
dels seus propis índexs de desenvolupament social. Aquests indicadors seran la base
per a la preparació de l’informe de progrés social.
El document sencer de la Nota d’Economia 103, que es va presentar el 17 de
novembre al Centre Cívic Navas de Barcelona, es pot consultar al web del departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda a l’enllaç següent: http://economia.gencat.cat/ca/70_ambits_actuacio/economia_catalana/estudis_publicacions/
nota_d_economia/numero-103/index.html
Barcelona, 2 de desembre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident i conseller d’Economia i Hisenda

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 31/XI, sobre la presentació del
projecte de llei del sòl d’ús agrari
390-00031/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 43764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
Sol·licito:

L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Moció 31/XI, sobre la presentació del projecte de llei del sòl d’ús agrari,
amb número de tramitació 390-00031/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Barcelona, 28 de novembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (reg. 43764).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 29.12.2016 a l’1.02.2017) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
02.02.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 07.12.2016.
4.50.02. Compliment de mocions
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Control del compliment de la Moció 34/XI, sobre la qualitat de l’aire
390-00034/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 43778 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.12.2016

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 34/XI, sobre la qualitat de l’aire
(tram. 390-00034/11), us informo del següent:
a.– El 19 d’octubre de 2015 es va constituir la Taula de Qualitat de l’Aire de la
conurbació de Barcelona. Es tracta d’un organisme per fomentar la transparència,
la informació i l’intercanvi d’opinions entre els múltiples agents implicats en la millora de la qualitat de l’aire.
La Taula de Qualitat de l’Aire té les funcions d’informar de les mesures aplicades
o que està planificat implementar per part de les diverses administracions, suggerir
noves actuacions i pronunciar-se respecte les propostes tècniques que es presenten.
La Taula de Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona s’ha reunit en
4 ocasions:
– 1a reunió i constitució, 19 d’octubre de 2015.
– 2a reunió, 31 de març de 2016.
– 3a reunió, 7 de juny de 2016. La Moció 34/XI indicava els organismes que havien de formar part de la Taula. Es va convidar a aquesta sessió a un representant de
l’ATMU ja que la resta ja en formaven part.
– 4a reunió, 4 d’octubre de 2016.
A la 3a reunió de la Taula de Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona
es va presentar l’estat de les actuacions en curs del pla, la proposta d’actuacions pel
període 2016-2018 i es va acordar constituir tres grups de treball en el camp de la
mobilitat. Un grup que analitza els accessos a la conurbació de Barcelona (tipologia
de vehicle privat que circula, disponibilitat de transport públic...), un que estudia la
reducció de les emissions associades a la distribució de mercaderia urbana i un per
a desenvolupar les tasques necessàries per implantar zones urbanes d’atmosfera protegida. Aquests grups ja s’han reunit i han iniciat els treballs que tenen assignats.
A la 4a reunió de la Taula de Qualitat de l’Aire de la conurbació de Barcelona es
va presentar l’estratègia per reduir les emissions de NOx i PM10 associades a l’activitat del Port de Barcelona, les línies de treball dels grups que estan desenvolupant
estudis sobre ZUAP (liderat per l’AMB), per canviar el mode de transport de la mobilitat, l’accés a la conurbació de Barcelona i la reducció de les emissions associades
a la distribució de mercaderies (liderat pel Departament de Territori i Sostenibilitat).
b.– La Generalitat de Catalunya està desenvolupant polítiques que bonifiquen la
utilització de vehicles de propulsió alternativa als combustibles fòssils i, de forma
especial, favorables al vehicle elèctric.
En aquest sentit, el 14 de juny de 2016 el Govern va aprovar el Pla d’acció per al
desplegament de la infraestructura de recàrrega per als vehicles elèctrics de Catalunya (PIRVEC) 2016-2019 i la seva eina de governança: la Taula d’Infraestructures
de Recàrrega del Vehicle Elèctric de Catalunya (TIRVEC), que actualment ja ha
constituït i reunit tots els seus grups de treball.
c.– S’està finalitzant la tramitació d’un Acord de Govern per la compra pública de vehicles de baixes emissions (elèctrics, híbrids i de gas). La finalitat de
l’Acord de Govern és la progressiva incorporació de vehicles de baixes emissions
a les flotes públiques de la Generalitat en els casos adequats. Per assolir aquesta finalitat, s’aprovarà Acord de govern de compra pública de vehicles de baixes
emissions (elèctrics, híbrids i de gas) per tal que els departaments i les entitats del
4.50.02. Compliment de mocions
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sector públic de la Generalitat de Catalunya introdueixin de manera progressiva
clàusules ambientals en les licitacions de vehicles amb la finalitat d’incrementar el
nombre de vehicles de baixes emissions a les seves flotes i contribuir a la millora
de la qualitat de l’aire. Així mateix, en el mateix Acord de Govern, es preveu la
implantació del Distintiu de garantia de Qualitat Ambiental a les flotes de vehicles
de la Generalitat, la realització de cursos de conducció eficient i establir criteris de
renovació de flota de vehicles en funció de la seva antiguitat.
De forma coordinada amb la política de compra agregada per a la progressiva
substitució dels vehicles convencionals per d’altres elèctrics i sostenibles, el Govern
està preparant un acord d’extensió i actualització de l’actual Pla d’Estalvi i Eficiència Energètica als edificis i equipaments de la Generalitat de Catalunya.
En el marc d’aquest acord s’inscriu una acció per aconseguir el desplegament
de la Infraestructura de recàrrega de vehicles elèctrics als edificis de la Generalitat de Catalunya, ja que l’extensió i facilitat d’accés a una infraestructura de recàrrega que evolucioni amb l’agilitat necessària, esdevé, a data d’avui, el principal
repte a assolir per al ple desenvolupament de la mobilitat elèctrica.
Aquest fet és coherent amb el Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructura
de recàrrega per als vehicles elèctrics de Catalunya (PIRVEC), aprovat per Acord de
Govern, i que és l’instrument per avançar de forma decidida cap a una mobilitat cada
cop més eficient, més neta, més elèctrica i aconseguir minvar les barreres d’entrada que actualment alenteixen el desenvolupament d’aquesta tecnologia fent que no
s’aconsegueixi assolir els nivells d’implantació d’altres països de la resta de la Unió
Europea.
En aquesta línia, i en el marc del nou acord de govern abans esmentat es disposarà que la Generalitat de Catalunya dotarà els seus edificis, sempre que sigui tècnicament i econòmicament viable, de la infraestructura necessària per a permetre
la recàrrega dels vehicles elèctrics. Es prioritzarà l’actuació sobre els edificis que
disposin de places d’aparcament i en què alguns treballadors disposin ja de vehicles
elèctrics o quan l’entitat de la Generalitat que ocupa l’edifici disposi de flota de vehicles elèctrics, ja sigui pròpia o arrendada.
d.– En el marc del pla de desplegament d’infraestructura PIRVEC, aprovat per
acord de govern el passat 14 de juny, està previst l’objectiu de posada en funcionament d’un sistema d’accessibilitat dels usuaris de vehicles elèctrics per a les estacions de recarrega ràpida i semi-ràpida, és a dir, de garantir que qualsevol usuari pugui carregar el seu vehicle elèctric en qualsevol punt de recàrrega.
Aquest sistema ha de complir amb les característiques següents:
– Facilitar l’accés fàcil dels usuaris de vehicles elèctrics a les estacions de recàrrega, eliminant barreres i identificacions, en la línia dels procediments ja existents
pel que fa als combustibles convencionals.
– Simplificar la multiplicitat de formes d’accés actuals: Targeta Smart BCN
(LIVE) amb protocol AFIO, Codi QR...
– Permetre l’activació dels punts de recàrrega de manera telemàtica amb solucions lligades als telèfons intel·ligents o dispositius similars garantint en tots els casos que qualsevol usuari de vehicle elèctric podrà carregar el seu vehicle situant-se
davant de qualsevol estació de recàrrega.
– Assegurar l’abast internacional del sistema, de forma que els usuaris catalans
de vehicles elèctrics puguin utilitzar les principals xarxes europees de recarrega i, a
l’ensems, els usuaris europeus de vehicles elèctrics.
L’Acord de Govern esmentat preveu la publicació d’una instrucció tècnica o reglament per part de la Generalitat de Catalunya amb la col·laboració i el suport
econòmic del Departament d’Empresa i Coneixement mitjançant l’Institut Català
d’Energia (ICAEN) que obligui les noves estacions de recàrrega a incorporar aquestes característiques.
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El Pla PIRVEC compta en el seu conjunt amb el suport de la Taula d’Infraestructures de recàrrega del vehicles elèctrics de Catalunya (TIRVEC), com a òrgan de governança. Un dels grups de treball que formen la TIRVEC està específicament constituït per avançar en l’àmbit de l’accessibilitat dels punts i compta amb fabricants de
vehicles elèctrics i de punts de recàrrega, a les empreses elèctriques, representants
de les diverses administracions concernides, empreses privades i gestors de càrrega.
Aquest grup es va constituir el passat mes de juliol i té per objectiu presentar una
proposta de condicions tècniques per garantir l’accessibilitat inicialment dels nous
punts de càrrega que s’estableixin.
e.– El Pla d’acció per al desplegament de la infraestructura de recàrrega per als
vehicles elèctrics de Catalunya (PIRVEC) 2016-2019:
a) Facilitarà l’augment del nombre de vehicles elèctrics privats dins el parc
total de vehicles en consolidar l’expansió de la xarxa de punts de recàrrega.
b) Donarà confiança a les empreses per impulsar la renovació de les flotes de
transport professional envers flotes elèctriques.
c) Afavorirà l’oportunitat als municipis de Catalunya d’aplicar mesures de
millora de la qualitat de l’aire i de diversificació energètica.
d) Impulsarà nous models de negoci basats en la mobilitat elèctrica: fabricants i distribuïdors de vehicles i components, enginyeries de projectes, instal·ladores, gestors de recàrrega, dissenyadors d’aplicacions entre altres.
Els objectius proposats al Pla d’acció per al desplegament de la infraestructura
són una fita destacada per avançar cap als objectius fixats de cara al 2020, en el Pla
de l’energia i canvi climàtic (PECAC), en relació amb el percentatge de vehicles
elèctrics del parc total de vehicles i el nombre d’estacions de recàrrega:
– 3% de penetració de vehicles elèctrics purs turismes (aproximadament, 108.000
vehicles)
– 12% de penetració de motocicletes i ciclomotors (aproximadament, 124.000
vehicles)
– 2,5% de penetració de furgonetes (aproximadament 19.465 vehicles)
– 1,2 punts de recàrrega per cada vehicle elèctric, entre estacions de recàrrega
ràpida (EdRR), semiràpida (EdRS) i vinculada (EdRV). És a dir, aproximadament
301.758 punts de recàrrega totals a Catalunya.
Tanmateix, les restriccions pressupostàries de la Generalitat de Catalunya obliguen a que l’esforç pressupostari vagi encaminat, com a forma més eficient de promoure la mobilitat elèctrica, a la subvenció de punts de recàrrega de vehicles elèctrics (recàrrega ràpida, semi-ràpida i vinculada). En aquest sentit, ja es va realitzar
una convocatòria el 2015, amb una dotació propera als 800.000 € i es preveu una
segona convocatòria en els propers mesos.
A més, s’ha sol·licitat al Ministeri de Indústria, Energia i Turisme, dins del marc
del programa MOVEA, l’increment de les quantitats destinades a subvencionar l’adquisició de vehicles elèctrics, de forma independent i separada dels fons de subvenció que el propi Ministerio atorga a la renovació de vehicles de més de 10 anys de
vida per «vehicles més eficients», denominació que engloba també vehicles que utilitzen combustibles convencionals.
En aquesta mateixa línia, també s’ha sol·licitat continuïtat en les convocatòries de
subvenció per a vehicles elèctrics per evitar l’efecte d’estacionalitat de la demanda
(concentració de les adquisicions de vehicles en els períodes on la convocatòria de
subvenció és vigent i, en canvi, manca absoluta de demanda en períodes sense convocatòria de subvenció).
f.– El Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) ha impulsat la creació
d’un grup de treball per establir els criteris de delimitació, conjuntament amb els
ajuntaments afectats, de les zones de baixes emissions o zones urbanes d’atmosfera
protegida (ZUAP), en el marc de la Taula de la qualitat de l’aire de la conurbació de
Barcelona. En aquest sentit, i atès que a la mateixa Taula es va demanar: la coordi48
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nació entre les diferents administracions implicades, que l’àmbit d’aplicació de les
ZUAP’s és urbà, i que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) havia manifestat
la voluntat de constituir un grup de treball amb aquest mateix objectiu, es va decidir
que la Direcció General de Qualitat Ambiental s’integraria en el grup de l’AMB,
amb la condició que també formessin part els municipis de la zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric que no són de l’AMB.
El DTES ha aportat al grup de treball un estudi sobre la definició de les ZUAP’s
elaborat conjuntament amb el municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
g.– El Pla director de mobilitat 2013-2018, mitjançant la mesura EA2.6, promou
mesures que facilitin la intermodalitat i la combinació entre el transport públic i l’ús
de la bicicleta. En particular, promou el desenvolupament d’una xarxa d’infraestructures per a la bicicleta en què s’inclou la consolidació i extensió del sistema Bicibox
i la incorporació d’aparcaments segurs per a bicicletes en estacions de transport públic.
En aquest sentit, el DTES conjuntament amb l’ATM té previst estudiar diferents
emplaçaments per realitzar proves pilot i monitoritzar experiències en curs, com la
que promou actualment el municipi de Cardedeu per l’estació de Rodalies de Catalunya, que contribueixin al desplegament d’una xarxa d’aparcaments segurs per a
bicicletes a les estacions de transport públic.
Per la seva part, l’operador ferroviari FGC ha impulsat diferents projectes per
potenciar la intermodalitat amb el ferrocarril, com el Biciestació a Sarrià, que inclou
75 places d’aparcament, taller de reparacions, botiga d’accessoris i altres serveis; el
projecte de lloguer de bicicletes elèctriques per a l’accés a polígons industrials a Sant
Quirze del Vallès, o el projecte europeu BiTiBi (bike-train.bike) amb proves pilot a
Sant Cugat del Vallès i Sant Boi de Llobregat.
Quant als nous intercanviadors de transport públic, ja es té en compte la disponibilitat d’aparcaments de bicicletes en superfície al seu entorn, així com també s’analitza la viabilitat de dotar dels espais necessaris per a la instal·lació d’aparcaments
segurs per a bicicletes.
Respecte a la xarxa Bicibox que promou l’AMB, actualment està desplegada a
15 poblacions de l’Àrea Metropolitana i se’n preveu l’ampliació i col·laboració amb
operadors ferroviaris per garantir aparcaments segurs a estacions de Metro, FGC
i Rodalies; en particular, l’AMB proposa projectes pilot a les estacions de Renfe
Gavà, FGC Sant Cugat i a 3 estacions de Metro.
Pel que fa al transport de bicicletes al transport públic, els serveis regulars d’autobusos interurbans concessionats per la Generalitat de Catalunya poden transportar bicicletes de manera gratuïta des de l’1 de gener de 2015. Pel que fa als trens de
Rodalies de Catalunya, es permet el transport gratuït de bicicletes a totes les línies
i sense limitacions horàries sempre que l’ocupació ho permeti, tal com ja feia prèviament FGC.
h.– La vigència del Pla estratègic de la bicicleta ha finalitzat, però el DTES, inspirat en aquest Pla, manté l’estratègia de suport a la bicicleta dissenyant vies ciclistes segregades e les infraestructures viàries, desenvolupant mesures que facilitin la
intermodalitat i la combinació entre transport públic i l’ús de la bicicleta i aplicant
altres polítiques de foment de la bicicleta de forma concertada en el marc de la Mesa
de la Bicicleta.
Així, el DTES considera la creació de vies ciclistes, i en determinats casos també per a vianants, en projectes de carreteres per motius de seguretat viària o quan
es detecta un flux elevat de vianants i ciclistes per la calçada, que cal canalitzar
adequadament.
En aquest sentit, cal destacar les actuacions executades recentment com el nou
enllaç entre l’Eix Transversal i la BV-5202 a Sant Julià de Vilatorta, que incorpora
una via verda adjacent (0,8 km), la millora de ferm i construcció de vorera / carril
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bici a la TV-3141, Reus (0,4 km) i el vial Port-Aeroport, entre la carretera B-250 (el
Prat del Llobregat) i el polígon Pratenc (1,2 km).
També es troben en licitació, o se n’ha previst la seva propera execució, diferents
actuacions com la via ciclista a la carretera BV-5301 a Santa Maria de Palautordera, la millora de la B-204 a Viladecans, que inclou la formació d’un carril bici, així
com el condicionament de la C-25 de Riudellots a Campllong, o la millora del vial
anomenat «carretera de Viladordis» (a Manresa) que també preveuen la formació
de carrils bici.
Finalment hi ha altres projectes que estan en diferents fases de redacció i que
preveuen la formació d’altres carrils bici en diferents indrets de Catalunya.
i.– Pel que fa a la potenciació del carril bus-VAO, els principals documents de
planificació –el Pla director d’infraestructures 2011-2020, el Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona 2013-2018– ja incorporen, dins de les
mesures, la implantació de carrils bus-VAO a diversos punts del seu àmbit per afavorir l’ús del transport públic per carretera, com per exemple a la B-23 i a la C-31
(la Pau - Montgat), que s’aniran desenvolupant en funció de les disponibilitats pressupostàries i l’estat de definició dels projectes.
j.– Es continua desenvolupant el projecte T-Mobilitat d’acord amb el contracte adjudicat i els acords adoptats per les administracions consorciades a l’ATM de
Barcelona, de forma que en tot cas resta garantit el control públic del sistema i el
compliment dels principis establerts a la Llei 21/2015, de finançament del sistema
de transport públic de Catalunya.
k.– la Direcció General de Qualitat Ambiental va revisar i aprovar els protocols
d’actuació vigents en cas d’episodi ambiental de contaminació, i va actualitzar el nivell a partir del qual cal activar un avís preventiu per contaminació de diòxid de nitrogen. Aquests valors de referència s’han estat treballant amb l’Ajuntament de Barcelona de forma que els llindars fixats seran únics per a totes les administracions.
Actualment s’estan revisant els protocols d’actuació acordats amb diferents administracions públiques, empreses, associacions, per tal de preveure les actuacions que es
duran a terme en la situació d’avís preventiu o d’episodi ambiental, tant per al diòxid
de nitrogen com per a les partícules en suspensió PM10.
l.– El Port de Barcelona manté la seva preocupació i dedicació perquè l’activitat
portuària que es fa al seu territori no tingui afecció rellevant al seu entorn ni, particularment, a la ciutat. La reducció de les emissions procedents de l’activitat portuària s’ha convertit cada cop més en una prioritat i el Port esmerça recursos i mitjans
per conèixer els focus emissors i reduir les emissions sense que això afecti l’activitat
de transport i logística que es dona al seu territori.
En aquest sentit, sobre l’establiment d’un pla per al Port de Barcelona que obligui
a l’ús de combustibles de menor impacte ambiental per reduir les emissions, tant en
els vaixells com en transport terrestre a l’interior del Port, cal esmentar el següent:
En la sessió del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Barcelona
del passat mes de juliol es va donar coneixement del Pla de Millora de la Qualitat
de l’Aire del Port de Barcelona i es va acordar iniciar un procés d’exposició pública
per recollir comentaris i suggeriments de les parts interessades i de l’opinió pública.
El Pla recull un total de 54 accions concretes agrupades en 9 línies de treball i té un
horitzó temporal de 3 anys que permetrà la seva adaptació i evolució segons nous
requeriments, oportunitats o marc regulador.
Un dels eixos del pla es la promoció de l’ús de combustibles alternatius per a la
mobilitat de les mercaderies en vaixell, en camions i en maquinària de terminal. El
gas natural és l’únic combustible que pot ser alternatiu al fuel i al gasoil als vaixells
i als camions, i al Port de Barcelona està ben posicionat per esdevenir un port que
tingui disposició de subministrar gas natural en forma liquada (GNL) a vaixells i
a camions. Cada cop més, tots els actors involucrats en el transport marítim, especialment els armadors i les companyies navilieres, s’estan adonant que el GNL és la
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única alternativa viable per complir amb els requisits d’emissió que cada cop s’imposen als nous vaixells.
El transport marítim és una indústria internacional que es regeix per les regulacions que emana la IMO (Organització Marítima Internacional) en forma de convenis
i resolucions. Les emissions de vaixells són una competència de l’IMO sobre la qual
l’administració marítima (el Ministeri de Foment a través de la Direcció General de
Marina Mercant) té les competències de control i supervisió. Per tant, les potestats
de forçar o obligar els vaixells a adoptar un nou combustible estan fora de l’àmbit
competencial de l’autoritat portuària i de les administracions ambientals europees,
estatals, autonòmiques i municipals.
Els ports poden promoure de manera intensa la introducció de l’ús dels nous
combustibles alternatius (l’únic: el gas natural en forma liquada) mitjançant la provisió d’infraestructures de subministrament a vaixells (gavarres i camions cisternes)
i la facilitació, la incentivació i la superació de barreres al canvi. Per a això, el Port
de Barcelona està immers en diversos projectes de demostració i pilots que proven
el gas natural com a combustible per a diversos segments de mobilitat.
Les actuacions que fa el Port per a dotar-se infraestructures de subministrament
per a vaixells i camions i per a promocionar el canvi a gas natural com a combustible de mobilitat en vaixells, camions i maquinària de terminals, són les següents:
a) Habilitació d’un punt d’atracament de la terminal d’emmagatzematge i
regasificació d’ENAGAS perquè es pugui subministrar gas natural liquat
(GNL) a vaixells de petit tamany, com per exemple gavarres. Aquests vaixells gavarra són els que subministraran als futurs vaixells que fan escala
al port i que demandaran el servei de bunkering de GNL. Aquesta actuació
s’emmarca com una subactivitat dins del projecte europeu del programa CEF
CORE LNGas hive, liderat per ENAGAS.
b) Participació com a coordinadors en una subactivitat del projecte europeu
del programa CEF CORE LNGas hive, que té com a objecte la modificació
d’una gavarra per poder subministrar GNL a vaixells, a més dels combustibles convencionals (fuel i gasoil). Recentment, CEPSA i l’armador SUARDIAZ han signat un acord per dur a terme la construcció d’una nova gavarra
per al Port en la qual s’hi podran fer els canvis perquè pugui transportar i
subministrar GNL.
c) Participació com a socis en el Projecte CLEANPORT del Programa europeu CEF 2014, consistent en la instal·lació d’un motor auxiliar a gas en un
vaixell ferry, per a ser utilitzat durant la seva estada a port en lloc d’un dels
motor dièsel que s’utilitzen actualment.
d) Participació com a coordinadors en una subactivitat del projecte europeu
del programa CEF CORE LNGas hive que té per objectiu la construcció i el
funcionament en pilot d’una unitat mòbil generadora a gas situada al moll per
alimentar una embarcació ro-ro durant la seva estància al Port.
e) Des de l’any 2015, el Port de Barcelona ha introduït una rebaixa addicional
del 20% al 50% que estableix la Llei de Ports sobre la taxa T1 per als vaixells
que utilitzin GNL en els seus motors mentre estan en el port, a excepció dels
vaixells de transport de GNL.
f) El Port de Barcelona ha promogut la instal·lació d’una estació de subministrament de GNL i gas natural comprimit (GNC) a camions i vehicles lleugers
dins els recinte portuari, que estarà operativa a l’inici de 2017.
g) El Port de Barcelona lidera el projecte REPORT, que forma part d’una
Comunitat RIS3CAT, consistent a fer la transformació del motor dièsel de 25
camions de transport de contenidors a motor dual dièsel-gas.
h) El Port de Barcelona participa com a coordinador en una subactivitat del
Projecte Core LNGas Hive del Programa europeu CEF, que consisteix en la
transformació a GNL de dues màquines Straddle Carrier dièsel per al movi51
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ment de contenidors, una a cada una de les dues principals terminals de contenidors existents al Port.
Sobre la potenciació del transport ferroviari de les mercaderies que tenen com
origen o destí el Port de Barcelona cal dir el següent:
El Port de Barcelona ha passat de moure en ferrocarril el 3% dels contenidors
que van entrar o sortir del recinte portuari durant l’any 2006 a una quota del 14% el
2015. Durant 2015, el 33% del tràfic de vehicles nous va utilitzar el ferrocarril per
entrar o sortir del port.
El 14 de juny de 2016, el Port va aconseguir desbloquejar el desenvolupament del
nou accés ferroviari sud al port amb la signatura amb el Ministeri de Foment dels
convenis de cessió d’infraestructures i de regulació de les aportacions financeres
per a la construcció de l’accés, de manera que ja s’ha pogut iniciar el procés per a la
construcció de l’estació intermodal a l’antiga llera del riu Llobregat. Aquestes noves
instal·lacions comportaran l’ampliació de la xarxa ferroviària portuària i permetran
incrementar els serveis ferroviaris molt per sobre dels que es realitzen actualment
amb la xarxa actual que es troba prop del seu límit de capacitat.
Una de les mesures que inclou el pla de millora de la qualitat de l’aire i sobre la
qual ja s’està treballant des de fa anys és la promoció de serveis directes de ferrocarril. Aquesta promoció inclou actuacions destinades a facilitar l’entrada de nous
operadors logístics ferroviaris i intermodals que permetin incrementar l’oferta de
serveis ferroviaris oferts als propietaris de la mercaderia amb origen o destí al Port,
esdevenint alternatives competitives en relació a la carretera.
Pel que fa a l’establiment d’un pla d’electrificació progressiva del Port i la connexió de creuers i vaixells a la xarxa elèctrica, us informo del següent:
La connexió elèctrica dels vaixells atracats al Port a la xarxa elèctrica per estalviar el funcionament dels motors auxiliars de dièsel que generen emissions és
una solució que han adoptat diversos ports arreu del món per millorar la qualitat de
l’aire. La viabilitat de la solució depèn fortament de les hores de permanència del
vaixell a port i del cost de fer portar l’escomesa elèctrica al moll. Estudis realitzats
entre els anys 2008 i 2010 demostren que en aquell moment la mesura no era viable
tècnicament ni en termes econòmics a causa dels elevats costos d’inversió i operació
que tenia al nostre Port.
Actualment, el Port està estudiant de nou la viabilitat tècnica i econòmica
d’aquesta solució en algun dels molls, alhora que també està estudiant altres possibilitats alternatives com és la generació elèctrica amb motor de gas al moll, com
a solució per a vaixells de mercaderies de tamany mitjà, i la generació en gavarra
amb motors de gas, solució que ha adoptat el Port d’Hamburg i de la qual se n’està
estudiant la viabilitat al nostre Port per a vaixells creuers.
En el Marc d’Acció Nacional derivat de la Directiva europea 94/2014 sobre infraestructures de combustibles alternatius, s’ha fet palesa la necessitat que el Ministeri
d’Industria doni un tractament favorable als peatges i al terme de potència a l’electricitat subministrada als vaixells. Sense un marc favorable per a aquesta electricitat,
serà molt difícil que es pugui potenciar la solució elèctrica per als vaixells a port.
m.– Quant al pla de mobilitat del port i aeroport de Barcelona, cal tenir present
que ja existeix el pla de mobilitat de l’aeroport del Prat, que s’executa pels agents
implicats sota la supervisió de l’ATM de Barcelona, mentre que pel que fa al pla de
mobilitat del port de Barcelona es preveuen aquestes mesures de millora de la mobilitat en el marc del desenvolupament de les actuacions previstes en el pla director
de mobilitat de l’ATM de Barcelona.
n.– Des de l’any 2009, la Generalitat de Catalunya ha elaborat plans de mobilitat
de centres de treball dels seus departaments i d’empreses públiques amb més de 200
treballadors propis o externs, d’acord amb l’article 18.1 a) del Decret 152/2007, de
10 de juliol, d’aprovació del Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire als
municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient atmosfèric mitjançant
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el Decret 226/2006, de 23 de maig, aquests plans de mobilitat varen ser avaluats i
informats per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM).
o.– Del punt de vista de l’energia, tant el Pacte Nacional per a la Transició Energètica com el Pla d’Acció d’Eficiència Energètica a la Indústria marquen la indústria
com a un dels motors de la transició energètica cap a un nou model energètic de Catalunya, basat en l’eficiència energètica i les energies renovables.
Així, el Pla d’Acció d’Eficiència Energètica a la Indústria té com a objectiu millorar la intensitat energètica en un 4,7% en el període 2011-2020, cosa que suposa,
en termes de consum d’energia final, un estalvi en el consum energètic de 404 milers de tones equivalents de petroli en el període 2015-2020.
p.– El Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la inspecció de l’Agència Catalana del Consum (ACC), ha dut a terme, entre el 19 de setembre i el 7 d’octubre de 2016, 60 actuacions de control, per comprovar el grau de compliment de les
obligacions d’informació als consumidors per part dels fabricants de vehicles amb
combustible dièsel. En funció del resultat d’aquestes actuacions, l’ACC valorarà la
necessitat de fer més inspeccions i amb quina periodicitat, per vetllar pel compliment de la normativa en aquesta matèria.
q.– El DTES manté converses amb la Dirección General de Tràfico (DGT) per
consensuar els requisits mínims del sistema d’etiquetatge de vehicles d’acord amb
la seva incidència en la contaminació local. En aquest sentit, s’identifica el combustible i la categoria euro de cada vehicle tant en la etiqueta identificativa com en la
base de dades de vehicles que es preveu que estigui disponible per als municipis i
les administracions que ho necessitin. Així mateix, al llarg d’aquest any i gradualment es distribuirà l’etiqueta identificativa, que serà consultable la base de la dades.
Actualment s’estan iniciant les converses per tal de classificar el 50% del parc automobilístic més brut.
r.– L’Institut Català d’Energia (ICAEN), dins el grup de treball de normativa
de la Taula d’infraestructura per a la recàrrega de vehicles elèctrics a Catalunya
(TIRVEC), està elaborant un document de propostes de modificació de la legislació
relatives als aspectes claus que estan limitant el desenvolupament de la mobilitat
elèctrica.
S’ha instat també al Ministeri de Indústria, Energia i Turisme per garantir la
continuïtat, estabilitat i increment de pressupost en les convocatòries d’ajuts, que es
prolonguin en un mínim de 4 anys sense aturades, per evitar l’estacionalitat de la demanda i amb pressupost que com a mínim s’apropi al que preveu any rere any en els
plans PIVE (200 M€ enfront als 17 M€ del Pla MOVEA). Cal indicar que enguany
els fons per al vehicle elèctric en el Pla MOVEA es van exhaurir als 15 dies d’obrirse la convocatòria, fet que denota l’interès del ciutadà i la manca de vista absoluta
de l’Estat espanyol.
Barcelona, 29 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 35/XI, sobre el Cos d’Agents
Rurals i la seguretat ambiental
390-00035/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 44507 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.12.2016

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 35/XI, sobre el Cos d’Agents Rurals
i la seguretat ambiental (tram. 390-00035/11), us informo del següent:
Pel que fa al punt 1a) d’aquesta resolució, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha iniciat diferents mesures com per exemple: la redacció
del Pla Estratègic del Cos d’Agents Rurals; promoure la mobilitat dels agents rurals
per millorar les seves condicions laborals; l’elaboració del temari d’oposició per la
convocatòria de places de sotsinspectors per tal de completar el desplegament reglamentari del CAR; la tramitació declaració del CAR com a personal essencial; la
regulació mitjançant una resolució de la borsa d’interins del CAR, així com altres
mesures incloses als punts subsegüents.
En relació al punt 1b), des de la Direcció General de Forest s’ha creat un grup
de treball amb els agents socials (sindicats i l’Associació Professional dels Agents
Rurals de Catalunya), per tal de dur a terme un procés participatiu sobre la proposta d’elaboració del Pla Estratègic, i ja s’han celebrat dues sessions participatives de
diagnosi.
Pel que fa referència al punt 1c), el document de treball del Pla Estratègic del
CAR, ja contempla, entre d’altres àmbits, un estudi de dimensionament de la plantilla, per tal de garantir el normal funcionament del Cos.
En relació al punt 1d), la proposta de Pla Estratègic ha de contemplar el desplegament de les diferents categories del Cos d’Agents Rurals, completant el desplegament dels agents majors, així com dels oficials. Amb càrrec al pressupost de l’any
2017 està previst destinar 700.000 € per 15 places de sotsinspectors.
Pel que fa al punt 1e), la proposta de Pla Estratègic contempla un estudi de dimensionament de plantilla, així com el seu desplegament en el temps, que veu sotmès, també, a participació amb els agents socials per tal d’acordar-ne les necessitats.
Pel que fa a la cobertura de baixes amb personal interí, properament es crearà una
borsa de treball que ha de regular la incorporació de personal interí per ocupar les
places pressupostades i no ocupades, així com les baixes de llarga durada.
En relació al punt 1f), existeix una proposta de resolució que ha de regular la
borsa de treball per contractar interins que, tan aviat com es sigui possible, es posarà en funcionament i permetrà cobrir les places vacants pressupostades. Pel que
fa a les noves places incloses al dimensionament previst al Pla Estratègic, ja s’ha
previst, tant la calendarització com el seu pressupost, per tal d’acordar-lo amb els
agents socials.
Sobre el punt 1g), amb càrrec al pressupost de l’any 2017 està previst destinar
0,7 M€ per 15 places de sotsinspectors. Està previst publicar el temari de la convocatòria en les properes setmanes.
Pel que fa al punt 1h), aquestes mesures estan contemplades a l’esborrany del Pla
Estratègic que des de la Direcció General de Forest, s’està exposant en el sí del procés participatiu dut a terme amb els agents socials.
En relació al punt 1i), l’Acord de Condicions de Treball ja preveu la possibilitat
d’establir guàrdies de disponibilitat durant el període d’alt risc d’incendi forestal
quan les condicions de risc així ho requereixin. D’altra banda l’horari establert permet, mitjançant diferents mecanismes contemplats a l’Acord de Condicions, modi4.50.02. Compliment de mocions
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ficacions horàries planificades amb servei presencial fins les 21h a l’estiu. A més
també està prevista la recuperació d’hores i compensació d’hores extraordinàries si
es donés el cas.
Sobre el punt 1j,) el pressupost d’aquest any ja preveu l’adquisició de 200 batefocs, per un import de 9.292,80 € com a equipament dels vehicles oficials, per poder
fer front a una emergència per incendi forestal i intervenir immediatament a l’espera
dels mitjans d’extinció.
Sobre el punt 1k), bona part de la flota de vehicles del CAR ja estan proveïts de
cabrestants i eslingues. La instal·lació de cabrestants no és possible als vehicles tot
camí, més polivalents. Pel que fa als altres elements de seguretat, s’està a allà que
s’acorda en el marc del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
Pel que fa al punt 1l), tot i que la Llei 17/2003, del Cos d’Agents Rurals, preveu
l’existència d’una unitat de Formació del CAR, aquesta no està reconeguda com a
tal en l’estructura de la Subdirecció dels Agents Rurals, per això està previst en l’esborrany de Pla Estratègic el seu reconeixement, així com el seu dimensionament.
Actualment, aquestes funcions s’exerceixen des del Servei de Coordinació Administrativa de la Subdirecció General dels Agents Rurals.
Sobre el punt 1m), aquesta col·laboració ja existeix actualment. La Llei 10/2007,
de 30 de juliol, de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya contempla al Cos
d’Agents Rurals com un dels col·lectius inclosos a l’àmbit d’aquest organisme. Així,
la Directora General de Forest forma part del seu Consell de Direcció. Els cursos
selectius de les ultimes convocatòries d’accés i promoció interna del cos s’han portat
a terme a l’Institut. També s’està realitzant algunes activitats formatives relacionades amb les tasques policials. Està previst potenciar i aprofundir aquests contactes
entre les dues organitzacions amb la finalitat de potenciar i millorar la formació policial del CAR.
En relació a aquest punt cal especificar que la policia judicial mediambiental a
Catalunya és la PG-ME i no pas el CAR, en tot cas els funcionaris d’aquest Cos realitzarien tasques de Policia Judicial genèrica, com s’ha especificat en el punt 1a.
Sobre el punt 1n), En aquests moments s’estan mantenint reunions entre els comandaments dels dos cossos per a compartir la informació de forma més eficient i
millorar la coordinació amb la incorporació al NIP (sistema informació policial).
Sobre el punt 1o), aquest darrer trimestre de l’any està previst iniciar (recuperar) la col·laboració amb el CPF de seguiment d’actuacions forestals. Amb d’altres
organismes com l’ACA, ACR, el CREAF, la DG de Polítiques Ambientals i Medi
Natural, el Departament de Cultura i altres, existeixen protocols o convenis de col·
laboració per fer el seguiment de les actuacions del Agents rurals en diferents àmbits competencials.
Sobre el punt 1p), Es pot considerar que el CAR des del punt de vista normatiu
ja esta integrat d’acord al que s’estableix a la disposició addicional sisena de la Llei
4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya i a
l’article 4.1 del decret 266/2007, pel qual s’aprova el Reglament del Cos d’Agents
Rurals, els agents rurals, quan actuïn com a agents de l’autoritat, en l’exercici de les
funcions que els atribueix la Llei que regula aquest Cos, tenen accés a la informació
i s’han d’integrar en el sistema de seguretat de Catalunya. A la practica la integració
absoluta està pendent del resultat de les reunions que s’estan mantenint entre comandaments dels dos cossos per compartir la informació de forma més eficient i millorar la coordinació a traves de la integració al NIP (sistema d’Informació Policial).
Pel que fa al punt 1q), en aquets moments s’estan redactant els plecs de condicions que han de regular la licitació dels lloguers de diferents àrees bàsiques del
CAR, on es recullen els estàndards i requeriments, tant funcionals, com d’espai, així
com la imatge corporativa que facilita la identificació pels ciutadans.
Sobre el punt 1r), aquest any s’ha iniciat la tramitació d’un expedient per licitar
5 àrees bàsiques.
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Pel que fa al punt 1s), els centres de comunicacions territorials del CAR són plenament operatius i suficientment dotats, de forma que actualment no hi ha cap mancança des del punt de vista de comunicacions, i més quan la Sala Central de Comunicacions pot assumir les incidències puntuals d’altres controls. Malgrat això, des
de la Subdirecció del CAR es farà un estudi de càrregues de treball i racionalització
dels recursos per tal de millorar l’eficiència i necessitats operatives de la xarxa de
comunicacions del CAR.
Quant al punt 1t), durant l’any 2016 s’han tramitat un expedient d’adquisició de
vestuari per un import de 4.356 € pel Grup de Suport Marí. A més està previst que
durant el darrer trimestre d’aquest any es completi la formació dels seus membres a
l’Escola de Capacitació Nàutica-pesquera de l’Ametlla de Mar, pel que fa a les titulacions de patró busseig.
Pel que fa al a l’apartat 2a) i 2b), des del mes de setembre s’ha procedit a l’actualització de la informació disponible a la web del CAR, incloent les memòries anuals
de les actuacions del CAR entre d’altres. D’altra banda, el compte oficial del CAR a
twitter, ja té més de 9.000 seguidors amb menys de dos anys des del seu inici, cosa
que ha potenciat la difusió de la feina dels agents rurals.
Les necessitats informatives i de comunicació, actualment estan cobertes des de
l’Oficina de Comunicació del DARP, la qual cosa no vol dir que es puguin potenciar encara més altres eines de divulgació com publicacions de caràcter informatiu/
preventiu.
Pel que fa al punt 3a), la necessitat de disposar d’un reglament d’armes propi (actualment l’ús d’armes a Catalunya es regula per normativa d’àmbit estatal), és bàsic
per regular-ne el seu ús en el marc de les competències dels agents rurals, tant pel
que fa a l’ús d’armes de gestió, com armes defensives que garanteixin la seguretat
dels i les agents en situacions de risc. Està previst iniciar la seva tramitació durant
l’any 2017.
Pel que fa al punt 3b), abans de finals d’any està previst crear i convocar un grup
de treball amb els agents socials per poder elaborar una proposta de norma que reguli la segona activitat dels agents rurals, així com ja ho tenen altres col·lectius específics com els Mossos d’Esquadra o els Bombers
Pel que fa al punt 3c), des del Departament d’Agricultura comunicarem l’estat de
compliment semestralment fins que s’executin totalment.
Sobre el punt 3d), actualment els comandaments regionals del CAR tenen accés
a l’aplicació informàtica per a la tramitació dels expedients sancionadors del DARP
per poder fer consulta dels expedients. En el moment en què s’implanti la tramitació
telemàtica dels expedients sancionadors, es podrà configurar l’aplicació per tal que
les resolucions en format electrònic es notifiquin als caps d’àrea bàsica, en aquells
procediments que s’hagin iniciat per denúncia del CAR.
Diferents organismes com l’ACA, l’ACR, ja comuniquen la resolució dels expedients sancionadors al CAR. D’altra banda, des del traspàs de competències en matèria d’espais protegits, biodiversitat i protecció de la Fauna i Flora al Departament
de Territori i Sostenibilitat, s’està elaborant un procediment que faciliti l’intercanvi d’informació en matèria d’expedients sancionadors. D’altra banda pel que fa als
expedients tramitats des del DARP, s’està a l’espera que la nova Llei 39/2015, de
2 d’octubre de procediment administratiu que entri en vigor el proper 2 d’octubre,
per tal d’adequar les tramitacions de forma telemàtica i poder articular un procediment per disposar de les resolucions dels expedients sancionadors.
Sobre el punt 3e), aquesta mesura està contemplada en la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, que ja
generalitza el prompte pagament per a tots els procediments sancionadors.
Pel que fa al punt 3f), per la coordinació amb el cos de bombers i les ADF, s’ha
fet reunions abans d’inici de la campanya per concretar els protocols d’activació i
col·laboració en el marc del pla INFOCAT. Aquest any les Sales Centrals de comu56
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nicacions dels dos cossos han compartit la visualització i posicionament dels efectius tant d’AARR, con bombers, com ADF. Pel que fa a la campanya del borrissol
s’ha implementat en els vehicles del GEPIF un sistema d’aspersió més eficient. En
el cas de la companya de la sega s’han introduït canvis normatius per disminuir
les activitats amb risc d’incendis i s’han doblat el nombre de jornades informatives
adreçades als agricultors. En previsió de la campanya 2017, s’està elaborant material
divulgatiu sobre l’eficàcia del llaurat perimetral dels camps per evitar la propagació
dels focs, així com de sistemes d’extinció alternatius.
Barcelona, 1 de desembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Moció 51/XI, sobre la presentació
del Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya
per al 2017
390-00051/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 44503 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 07.12.2016

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 51/XI, sobre la presentació del
Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram.
390-00051/11), us informo del següent:
Que en data 29 de novembre de 2016 el Govern ha aprovat el Projecte de llei de
Pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 i, en la mateixa data, s’ha
presentat al Parlament per al seu registre i tramitació posterior.
Barcelona, 2 de desembre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

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

Còpia diligenciada de l’Acord del Govern pel qual s’estableix el sostre
de despesa no financera de la Generalitat de Catalunya per al 2017
334-00049/11
PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 43836 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del
Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 29 de novembre de 2016,
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
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«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda,
s’aprova la Proposta d’acord del Govern pel qual s’estableix el sostre de despesa no
financera de la Generalitat de Catalunya per al 2017.»
I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 29 de novembre de
2016.
Acord del Govern pel qual s’estableix el sostre de despesa no financera
de la Generalitat de Catalunya per al 2017

La Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupostària, estableix que el Govern ha de presentar abans del 31 de juliol de cada any el sostre màxim de despesa
no financera, que constituirà el límit d’assignació de recursos dels pressupostos de
la Generalitat per a l’any següent i que ha de ser coherent amb l’objectiu d’estabilitat
pressupostària.
En els darrers exercicis ha estat habitual que el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques comuniqués l’import de les bestretes del model de finançament
per a l’exercici següent els darrers dies del mes de juliol, en el marc de les respectives reunions del Consell de Política Fiscal i Financera, de manera que, a la pràctica,
ha fet impossible el compliment dels terminis que la legislació preveu per a l’aprovació del límit de despesa.
Tanmateix, enguany, a aquest fet s’hi ha afegit la circumstància que d’ençà de
l’endemà de les eleccions generals, que van tenir lloc el 20 de desembre de 2015, i
fins a la presa de possessió que ha tingut lloc el 4 de novembre de 2016, el Govern
de l’Estat ha estat en funcions i, d’acord amb la normativa que el regula, ha vist limitada la seva capacitat d’adopció d’acords. Per aquesta raó el Govern de l’Estat no ha
adoptat l’acord que estableix els objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per al conjunt de les administracions públiques i per a cadascun dels subsectors
per al període 2016-2018 ni s’ha convocat la reunió que ordinàriament se celebra del
Consell de Política Fiscal i Financera el mes de juliol.
El darrer acord adoptat pel Govern de l’Estat en aquest àmbit data del passat 10
de juliol del 2015, que va establir aquests objectius per al període 2016-2018 i el límit de despesa no financera dels pressupostos de l’Estat per al 2016. Els objectius
aprovats per aquest acord, que pel que fa al dèficit màxim per a les comunitats autònomes era de –0,3% el 2016, –0,1% el 2017 i 0% el 2018, sempre respecte del PIB,
van ser adoptats de forma coherent amb la senda de consolidació fiscal fixada pel
Consell de la Unió Europea el 2013.
El passat mes d’abril, el Govern de l’Estat va aprovar l’actualització del Programa d’estabilitat 2016-2019 en què revisava aquests objectius per a les comunitats autònomes, situant-los en el –0,7% pel 2016, el –0,5% pel 2017, el –0,3% per al 2018 i
l’equilibri pressupostari per al 2019. Per al conjunt de les administracions públiques
de l’Estat aquests objectius es van establir, respectivament, en –3,6%, –2,9%, –2,2%
i –1,6%. Aquests objectius van ser aprovats pel Consell de Política Fiscal i Financera
del 28 d’abril de 2016.
Posteriorment, el 2 d’agost de 2016, el Consell de la Unió Europea va decidir,
en el marc del procediment de dèficit excessiu, una revisió de la senda establerta i
va fixar els objectius de dèficit en el –4,6%, el –3,1% i el –2,2 % per als anys 2016,
2017 i 2018, respectivament. Deixant, doncs, uns marges superiors per als exercicis
2016 i 2017, de manera que cal decidir sobre la seva distribució entre les diverses
administracions.
L’acte de revisió d’aquests objectius d’estabilitat pressupostària i de deute públic per adaptar-los a la nova decisió del Consell de la Unió Europea encara no s’ha
adoptat. De moment, el Govern de l’Estat ha tramitat a les Corts una Proposició de
llei orgànica de reforma de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera de manera que l’habiliti a adoptar l’acord de fi-
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xació dels objectius de dèficit i deute sense que hagi d’incloure també l’acord sobre
el límit de despesa no financera de l’Estat.
Finalment, cal assenyalar que el passat 6 d’octubre el Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques va comunicar a la Generalitat una previsió d’ingressos corresponents a les bestretes a compte i l’estimació de la liquidació definitiva del model
de finançament corresponent al 2015. Aquestes xifres es basen en un escenari de
pròrroga dels pressupostos de l’Estat per al 2017. El mateix escrit de comunicació
del Ministeri indica que es tracta de xifres provisionals i parcials i que aquestes no
seran definitives fins que s’aprovin els nous pressupostos de l’Estat per al 2017 i que,
quan se’n disposi, el Govern de l’Estat les farà saber a les comunitats.
En aquest context cal precisar que el Govern de la Generalitat ha manifestat en
repetides ocasions que considera que la distribució dels objectius de dèficit entre els
diversos nivells de les administracions públiques no s’ajusta a la normativa vigent,
concretament, a la disposició transitòria primera, apartat 1.b) de la Llei orgànica
2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, ja que incompleix el
calendari i contradiu el principi de proporcionalitat en atorgar a les comunitats autònomes una fracció decreixent del dèficit estructural.
Arran de la revisió per part de la Unió Europea dels compromisos de reducció
del dèficit per al conjunt de l’Estat, n’ha resultat un augment de l’objectiu de dèficit per als exercicis 2016 i 2017. El Govern de la Generalitat interpreta que cal que
aquest marge addicional sigui distribuït d’acord amb la normativa vigent entre els
diferents nivells de les administracions públiques.
D’altra banda, el Govern de la Generalitat reclama que en la distribució del dèficit dins de cada nivell d’administració es tingui present la diferent situació de partida de cada administració per tal d’adequar els esforços relatius de les diferents
administracions. En aquesta matèria, en diferents ocasions, l’Autoritat Independent
de Responsabilitat Fiscal (AIReF) s’ha manifestat en el sentit de recomanar que es
fixessin objectius de dèficit diferenciats per comunitats autònomes amb l’objecte que
totes elles puguin assolir l’estabilitat pressupostària en l’exercici que la Unió Europea hagi aprovat per al conjunt de l’Estat, ja que és de l’opinió que establir objectius
que ja ex ante no resultin factibles de complir afecta negativament la credibilitat de
les regles de disciplina fiscal. En aquest sentit, recomana que Catalunya, conjuntament amb altres quatre comunitats, disposi d’una senda més gradual d’ajust dels dèficit en els dos propers exercicis 2016 i 2017.
En aquesta mateixa línia d’opinió també coincideix el Tribunal de Comptes de
l’Estat quan en el seu Informe de fiscalización de las actuaciones desarrolladas por
las comunidades autónomas y ciudades autónomas en relación con los planes económico-financieros (PEF), planes de reequilibrio y planes de ajuste previstos en la
Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y con la gestión del
Plan de Pago a Proveedores, de 23 de juliol de 2015, afirma que, malgrat que la normativa vigent preveu l’existència d’objectius de dèficit diferenciats entre comunitats
autònomes, no se n’ha fet ús, amb l’excepció de l’exercici 2013 i sense que se’n justifiqués els criteris aplicats, la qual cosa ha perjudicat l’eficàcia de les mesures d’ajust
i ha convertit el procés de fixació d’objectius individuals en un mer formulisme. En
coherència, l’informe recomana que, als acords on es fixin els objectius d’estabilitat
de les comunitats autònomes, s’hauria de justificar de forma explícita no només la
distribució entre aquestes, sinó també els criteris de distribució entre els diferents
nivells de les administracions públiques.
Tanmateix, i sense que suposi renunciar a seguir negociant amb l’Estat l’aplicació d’aquests criteris, per tal de poder disposar d’un pressupost per a l’exercici 2017,
cal establir el sostre de despesa en termes de la despesa no financera de la Generalitat tot seguint els criteris del Sistema europeu de comptes nacionals i regionals
(SEC 2010).
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Cal destacar que pel que fa als ingressos, a diferència dels exercicis ordinaris, la
previsió de les bestretes a percebre de l’Estat estan condicionades pel fet que l’Estat
no ha aprovat el seu pressupost per al 2017. En aquest sentit, mentre que en el cas de
la liquidació corresponent a l’exercici 2015 l’estimació no està condicionada pels ingressos de l’Estat per a l’exercici 2017, en canvi les bestretes comunicades es basen,
no en l’estimació d’ingressos de l’Estat per al 2017, sinó en una estimació condicionada per la pròrroga del pressupost estatal que, com s’ha dit, té caràcter provisional
i parcial. El Govern de la Generalitat entén que no pot condicionar l’elaboració dels
seus pressupostos a les limitacions d’aquestes estimacions i, en aquest sentit, ha elaborat les seves pròpies.
Així, doncs, a partir d’aquestes estimacions de les bestretes corresponents al
model de finançament, la previsió de liquidació del model corresponent a l’exercici 2015 comunicada pel Govern de l’Estat, així com de les estimacions de la resta
d’ingressos de la Generalitat, el conjunt dels recursos previstos per a l’exercici 2017
puja a un total de 22.687,9 milions d’euros. Aquest import no inclou els ingressos
procedents de l’Estat en concepte de participació dels ens locals de Catalunya en els
tributs de l’Estat ni els altres ingressos finalistes que puguin provenir de l’Estat, de
la Unió Europea o d’altres administracions públiques, atès que el volum de despesa
que s’efectuï al seu càrrec haurà de ser equivalent al volum d’ingressos d’aquesta
naturalesa rebuts.
Si al volum d’ingressos de la Generalitat se li afegeix el marge addicional que
representa l’objectiu de dèficit del 0,5% del PIB previst per al 2017 (1.095,1 milions
d’euros), resulta un sostre de despesa de 23.783 milions d’euros.
Per tal de determinar el sostre de despesa de la Generalitat, cal incorporar al
càlcul els ajustos SEC necessaris per expressar el resultat en termes de Comptabilitat Nacional que s’estimen en 162,7 milions d’euros. Entre aquests ajustos no s’hi
inclouen els corresponents al resultat no financer de les entitats classificades en el
sector Administració pública de la Generalitat d’acord amb els criteris del SEC ni
l’assimilació com a despesa no financera de les aportacions de capital efectuades a
determinades entitats. En conseqüència, el sostre de despesa de la Generalitat per
al 2017 és de 23.945,7 milions d’euros. L’import, que es podrà distribuir entre els
crèdits de despesa de les diverses seccions del pressupost de la Generalitat, serà
l’esmentat sostre augmentat o minorat en l’import del superàvit o dèficit, respectivament, de les entitats classificades dins del sector Administració pública de la Generalitat en termes SEC.
Per tot això, a proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i
Hisenda, el Govern
Acorda:

1. Establir el sostre màxim de despesa no financera de la Generalitat de Catalunya per al 2017 en 23.945,7 milions d’euros.
2. Presentar aquest Acord del Govern al Parlament d’acord amb l’article 11 de la
Llei 6/2012, del 17 de maig, d’estabilitat pressupostària.
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Altres comunicacions

Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021
335-00010/11
PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 44006 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament

Em plau de trametre-us el certificat de l’acord adoptat en la sessió del Govern de
la Generalitat del dia 29 de novembre de 2016, pel qual s’aprova el Pla de seguretat
alimentària de Catalunya 2017-2021, així com el text de referència.
Barcelona, 30 de novembre de 2016
El secretari del Govern, Joan Vidal de Ciurana
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 29 de novembre de 2016,
s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta de la consellera de la Presidència, s’aprova la Proposta d’acord del
Govern pel qual s’aprova el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021.»
I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 29 de desembre de
2016.
Acord

GOV/ /2016, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el Pla de seguretat alimentària
de Catalunya 2017-2021.
L’article 43 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, estableix que el
Pla de seguretat alimentària de Catalunya és el marc de referència per a les accions
públiques en aquesta matèria de l’Administració de la Generalitat i dels ens locals,
el qual comprèn les línies directives i de desplegament de les actuacions i programes que es duen a terme per assolir les finalitats del Pla. Aquest Pla ha d’incloure
els objectius de seguretat alimentària pel que fa als àmbits següents: la innocuïtat
dels aliments, la sanitat, la nutrició i el benestar dels animals; la sanitat vegetal; els
productes zoosanitaris i fitosanitaris, i la contaminació ambiental, si afecten directament la seguretat alimentària; el conjunt dels serveis, els programes i les actuacions
que s’han de desenvolupar, i els mecanismes d’avaluació dels objectius i del seguiment del Pla. A més, el procediment d’elaboració del Pla de seguretat alimentària ha
de garantir la intervenció de les administracions, les institucions, les societats científiques i els professionals relacionats amb la seguretat alimentària, i també de la societat civil. El Govern, a proposta dels departaments competents en matèria de salut,
agricultura, alimentació, ramaderia i pesca, aprova el Pla i, un cop aprovat, l’ha de
trametre al Parlament.
Atès que la proposta de Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021
compleix rigorosament les previsions que estableix l’esmentat article 43 de la Llei
18/2009, del 22 d’octubre, de salut pública, quant als objectius en la matèria a assolir en el quinquenni assenyalat, les actuacions i els programes a desenvolupar i els
mecanismes d’avaluació i seguiment del Pla;
Atès que en l’elaboració de la proposta del Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021 s’ha obert un període de participació, en el qual han intervingut els
diversos departaments de l’Administració de la Generalitat afectats i els ens locals,
així com les institucions, les societats científiques i els professionals relacionats amb
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la seguretat alimentària, i també la societat civil i els ciutadans que ho han tingut
per convenient;
Vist l’Acord adoptat per la Comissió Directora de Seguretat Alimentària en la
sessió celebrada el dia 28 de setembre de 2016, pel qual s’emet un informe favorable
sobre la proposta del Pla de seguretat alimentària 2017-2021;
Atès que la proposta de Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021
constitueix un instrument valuós per mantenir la seguretat i la qualitat dels aliments
en l’àmbit de Catalunya en el període assenyalat;
Per tot això, a proposta conjunta dels consellers de Salut i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, el Govern
Acorda:

1. Aprovar el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021, que s’adjunta
com a annex a aquest Acord.
2. Trametre al Parlament el Pla de seguretat alimentària de Catalunya 2017-2021,
en compliment del que estableix l’article 43.2 de la Llei 18/2009, del 22 d’octubre,
de salut pública.
3. Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret
de l’annex, que es podrà consultar a través de la pàgina web del Departament de
Salut (salutweb.gencat.cat) i que estarà a disposició de les persones interessades a la
Secretaria de Salut Pública (carrer de Roc Boronat, 81-95, 08005 Barcelona).
Barcelona, 29 de novembre de 2016
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent a l’agost
del 2016
337-00021/11
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 44365 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a
la televisió i a la ràdio durant el mes d’agost de 2016, i l’Acord pel qual s’aprova,
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 1 de desembre de 2016
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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4.87.

Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.20.

Recursos d’empara constitucional

Recurs d’empara 3292-2016, interposat pel Grup Parlamentari
del Partit Popular de Catalunya contra els acords de la Mesa del
Parlament de Catalunya de l’1 i el 8 de març de 2016
383-00006/11
CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT
Reg. 43967 / Provisió del president del TC del 30.11.2016

Acord: Mesa del Parlament, 07.12.2016.
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