
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 399/XI del Parlament de Catalunya, de rebuig dels projectes d’exploració 
i explotació d’hidrocarburs a la Mediterrània
250-00387/11
Adopció 9

Resolució 400/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Pla especial de protecció i 
infraestructures hidràuliques de la conca del Daró
250-00388/11
Adopció 10

Resolució 401/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció d’un col·lector 
a la Bisbal d’Empordà
250-00389/11
Adopció 10

Resolució 402/XI del Parlament de Catalunya, sobre el servei de neteja del litoral 
de competència municipal
250-00461/11
Adopció 11

Resolució 403/XI del Parlament de Catalunya, sobre la regulació de la contaminació 
odorífera en la llei de qualitat ambiental
250-00538/11
Adopció 11

Resolució 404/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’abastament d’aigua potable 
als veïns de l’espai rural de Gallecs
250-00565/11
Adopció 12

Resolució 405/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de la Comissió de Re-
lacions amb Entitats, Centres i Professionals de la Seguretat Privada
250-00542/11
Adopció 12

Resolució 406/XI del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria urgent de la 
Junta de Seguretat de Catalunya
250-00579/11
Adopció 13

Resolució 407/XI del Parlament de Catalunya, sobre la millora de la Sala Conjunta 
de Comandament de la Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-
quadra a la ciutat de Barcelona
250-00603/11
Adopció 13
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials i del personal del 
Jutjat de Família de Badalona
250-00339/11
Retirada 15

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
200-00004/11
Nomenament d’un relator 16

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger
200-00017/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 16

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
200-00019/11
Debat de totalitat 16
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari Socialista i Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya  16
Comissions en què s’han de tramitar les esmenes a la totalitat de les seccions pressupostàries 16

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; 
de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i 
transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes en-
sucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
Tram. 200-00020/11
Debat de totalitat 17
Rebuig de les esmenes a la totalitat presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans, Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari Socialista i Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya  17
Tramesa a la Comissió 17
Termini per a proposar compareixences 18

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació de l’Agència Catalana de Protecció Social
202-00034/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 18

Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la 
nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès
202-00035/11
Esmenes a l’articulat 18

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00648/11
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre les cambres de comerç
250-00665/11
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels trens accessibles 
del servei de rodalia
250-00668/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22
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Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i Viladecans al pas 
pel nucli urbà de Begues
250-00669/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de gènere en les 
convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
250-00670/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial entre dones i ho-
mes en el món laboral
250-00671/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la bretxa salarial entre 
dones i homes en el sector públic
250-00672/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre les escoles de música
250-00673/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre les visites virtuals en l’assistència sanitària
250-00674/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Montcada i Reixac vint-i-quatre 
hores al dia
250-00675/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de Catalunya
250-00676/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre les pensions dels creadors
250-00677/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el suport als malalts de Crohn i colitis ulcerosa
250-00679/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de Santa Coloma 
de Gramenet
250-00680/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre el tecnoestrès
250-00681/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa secundària de regadiu 
del canal Segarra-Garrigues
250-00682/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant Joan de Vilatorrada
250-00683/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la modificació de l’etiquetatge en origen de la mel
250-00686/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en matèria de tabac
250-00688/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25
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Proposta de resolució sobre la participació ciutadana i la democratització de la te-
levisió pública
250-00690/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del vestuari i el material 
dels Mossos d’Esquadra
250-00692/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la parada biològica del coral
250-00693/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre els sistemes de retenció infantil
250-00694/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària
250-00695/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la ratificació de la Carta social europea
250-00696/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’impuls de la cultura
250-00697/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’aplicació del Protocol per al maneig del trastorn per 
dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense
250-00698/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la destinació de la recaptació de multes i sancions de 
trànsit
250-00699/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text
250-00700/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la creació d’una oficina de compres centralitzada per 
als centres sanitaris integrats a la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública i a l’Ins-
titut Català de la Salut
250-00701/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la prevenció de les malalties de transmissió sexual 
entre els joves
250-00702/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el cens i la conservació dels camps de concentració i 
els batallons disciplinaris de treballadors per mitjà del Memorial Democràtic
250-00759/11
Presentació: GP SOC 28

Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes de la guerra civil i la 
dictadura en espais públics
250-00760/11
Presentació: GP SOC 30

Proposta de resolució sobre el suport a l’autonomia a la pròpia llar i la protecció 
dels seus beneficiaris
250-00761/11
Presentació: GP C’s 31

Proposta de resolució sobre la incorporació a la cartera de serveis del Servei Ca-
talà de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa en persones diabètiques
250-00762/11
Presentació: GP SOC 33
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Proposta de resolució sobre la política de promoció de la salut
250-00763/11
Presentació: GP SOC 34

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús i l’explotació sexuals
250-00764/11
Presentació: GP CSP 35

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2016, sobre les desviacions de 
finançament afectat, de l’Ajuntament d’Alcarràs, corresponent al 2014
258-00014/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 36
Termini per a demanar la presentació de l’informe 36

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 89/XI, sobre l’inici d’un projecte turístic de 
difusió nacional i internacional del turó de la Seu Vella de Lleida
290-00077/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  37

Control del compliment de la Resolució 130/XI, sobre l’intercanvi d’informació amb els 
ajuntaments amb relació a l’obertura d’establiments de prestació de serveis sanitaris
290-00117/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  38

Control del compliment de la Resolució 153/XI, sobre l’elaboració d’una llei de caça
290-00140/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  39

Control del compliment de la Resolució 188/XI, sobre el millorament de l’educació 
secundària a Barberà del Vallès
290-00173/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  40

Control del compliment de la Resolució 189/XI, sobre la transferència de la titularitat 
de l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de Llobregat
290-00174/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  40

Control del compliment de la Resolució 190/XI, sobre l’Escola Ciutat Jardí, de Lleida
290-00175/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 191/XI, sobre les necessitats educatives 
de Lleida
290-00176/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 193/XI, sobre el tancament de línies de P3 
a les comarques de Lleida i sobre la defensa de l’educació pública
290-00178/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 194/XI, sobre l’escolarització mixta i el de-
bat sobre el nou sistema educatiu
290-00179/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

Control del compliment de la Resolució 195/XI, sobre la pluralitat en el sistema 
educatiu
290-00180/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 196/XI, sobre el tractament de dades per-
sonals
290-00181/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43
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Control del compliment de la Resolució 198/XI, sobre la defensa del municipi de 
Medinyà
290-00183/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 210/XI, sobre la mort sobtada cardíaca
290-00195/11
Sol·licitud de pròrroga 45
Pròrroga del termini per a retre comptes 45

Control del compliment de la Resolució 211/XI, sobre la carretera B-500 entre Ba-
dalona i Mollet del Vallès
290-00196/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46

Control del compliment de la Resolució 212/XI, sobre la carretera B-500 a Sant Fost 
de Campsentelles
290-00197/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 213/XI, sobre la construcció de la variant 
de les Preses
290-00198/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 214/XI, sobre les obres de desdoblament 
de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú
290-00199/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 215/XI, sobre la circulació de megacamions
290-00200/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 216/XI, sobre la reparació dels camins de 
titularitat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
290-00201/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 217/XI, sobre les obres de condicionament 
de la carretera C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell
290-00202/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 218/XI, sobre la freqüència d’aturades dels 
trens de rodalia a Viladecans
290-00203/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

Control del compliment de la Resolució 219/XI, sobre les mesures per a reduir l’ac-
cidentalitat a la carretera B-124
290-00204/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 220/XI, sobre els trens Avant entre Lleida 
i Barcelona
290-00205/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 221/XI, sobre el manteniment de la freqüèn-
cia de pas dels autobusos de la línia que passa per Alcoletge
290-00206/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 222/XI, sobre el projecte d’ampliació del 
Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou
290-00207/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 223/XI, sobre l’estació de tren de Bellvitge, 
a l’Hospitalet de Llobregat
290-00208/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53
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Control del compliment de la Resolució 236/XI, sobre el garantiment de l’atenció 
continuada al CAP Centre, de Lloret de Mar
290-00221/11
Sol·licitud de pròrroga 54
Pròrroga del termini per a retre comptes 54

Control del compliment de la Resolució 237/XI, sobre la recuperació de serveis de 
l’Hospital Comarcal de Blanes i del servei nocturn de centres d’atenció primària de 
la Selva
290-00222/11
Sol·licitud de pròrroga 54
Pròrroga del termini per a retre comptes 54

Control del compliment de la Resolució 238/XI, sobre la reobertura del servei d’aten-
ció continuada del CAP Sitges i del consultori de Garraf, i sobre la qualitat dels ser-
veis de salut de Sitges
290-00223/11
Sol·licitud de pròrroga 55
Pròrroga del termini per a retre comptes 55

Control del compliment de la Resolució 239/XI, sobre l’ampliació del CAP El Pla, de 
Sant Feliu de Llobregat
290-00224/11
Sol·licitud de pròrroga 55
Pròrroga del termini per a retre comptes 56

Control del compliment de la Resolució 240/XI, sobre l’atenció als afectats per la 
talidomida
290-00225/11
Sol·licitud de pròrroga 56
Pròrroga del termini per a retre comptes 56

Control del compliment de la Resolució 249/XI, sobre la creació d’un pla de desen-
volupament de les infraestructures i dels serveis dels polígons industrials
290-00234/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  57

Control del compliment de la Resolució 335/XI, sobre el soterrament de les vies del 
tren al pas per Sant Feliu de Llobregat
290-00310/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  57

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 36/XI, sobre les polítiques d’agricultura, rama-
deria i pesca
390-00036/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 58

Control del compliment de la Moció 50/XI, sobre l’Agència Tributària de Catalunya
390-00050/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 62

Control del compliment de la Moció 52/XI, sobre el projecte del centre recreatiu i 
turístic de Vila-seca i Salou
390-00052/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 63

Control del compliment de la Moció 53/XI, sobre el règim disciplinari dels Mossos 
d’Esquadra
390-00053/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 64

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en ponència de Gonzalo Bernardos Domínguez, professor 
d’economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00806/11
Rebuig de la sol·licitud 65
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Proposta d’audiència en ponència de José María Gay de Liébana, professor d’eco-
nomia financera de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, rela-
tius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00807/11
Rebuig de la sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença d’un representant del Consell Superior de la Coopera-
ció davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la conveniència 
del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, de regulació del funcionament 
de les seccions de crèdit de les cooperatives
356-00425/11
Rebuig de la sol·licitud 66

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Superior de la Coope-
ració davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè informi sobre la conveniència 
i l’oportunitat del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, de regulació del 
funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
356-00438/11
Rebuig de la sol·licitud 66

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a presentar l’informe del Departament d’Economia i Hisenda sobre les possi-
bles reformes de l’impost sobre la renda de les persones físiques, l’impost sobre 
successions i donacions i l’impost sobre el patrimoni
357-00187/11
Substanciació 66

Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
per a informar sobre l’execució del pressupost
357-00253/11
Substanciació 67
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 399/XI del Parlament de Catalunya, de rebuig dels 
projectes d’exploració i explotació d’hidrocarburs a la Mediterrània
250-00387/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 7, 14.12.2016, DSPC-C 282

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 14 de de-
sembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució d’adhesió a l’Aliança Mar 
Blava (tram. 250-00387/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 
Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 29487).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya rebutja tots els projectes d’exploració i explotació 

d’hidrocarburs, en qualsevol fase, en aigües de la Mediterrània actualment sota ju-
risdicció de l’Estat espanyol.

2. El Parlament de Catalunya demana al Govern de l’Estat: 
a) Que aprovi una llei específica per a declarar l’àrea marítima de jurisdicció 

estatal a la Mediterrània com a zona lliure de prospeccions i activitats d’extracció i 
explotació d’hidrocarburs.

b) Que apliqui una moratòria d’efecte immediat pel que fa a la presentació de 
noves sol·licituds de permisos d’investigació, exploració i explotació d’hidrocarburs, 
i que la faci extensiva als projectes d’exploració d’hidrocarburs a la Mediterrània 
occidental.

c) Que finalitzi i arxivi definitivament els expedients en tramitació referents a 
permisos d’investigació d’hidrocarburs i els projectes d’exploració existents.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a adherir-se a l’Alian-
ça Mar Blava, plataforma intersectorial què té com a objectius aturar definitivament 
els projectes de prospecció d’hidrocarburs actualment en tramitació, aconseguir la 
declaració per llei de la Mediterrània occidental com a zona lliure de prospeccions 
d’hidrocarburs i preservar així la riquesa ambiental, el treball, el benestar ciutadà i 
el dret de les generacions futures a disposar d’un medi ambient sa.

4. El Parlament de Catalunya dóna trasllat d’aquesta resolució a la Direcció Ge-
neral de Medi Ambient de la Comissió Europea, al Ministeri d’Agricultura, Alimen-
tació i Medi Ambient, al Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, a la Generalitat 
Valenciana, al Govern de les Illes Balears, als representants de l’Acord sobre la con-
servació dels cetacis a la mar Mediterrània, la Mar Negra i l’àrea atlàntica contigua 
(ACCOBAMS) i del Conveni de Barcelona, i a l’Aliança Mar Blava.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt
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Resolució 400/XI del Parlament de Catalunya, sobre el Pla especial 
de protecció i infraestructures hidràuliques de la conca del Daró
250-00388/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 7, 14.12.2016, DSPC-C 282

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 14 de 
desembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre el canal so-
breeixidor del riu Daró al pas per la Bisbal d’Empordà (tram. 250-00388/11), pre-
sentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí (reg. 29478).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya constata que el Pla especial de protecció i infra-

estructures hidràuliques de la conca del Daró tindrà afectació supramunicipal, amb 
afectacions directes als termes de la Bisbal d’Empordà, de Cruïlles, Monells i Sant 
Sadurní de l’Heura i de Corçà (Baix Empordà).

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a donar, per mitjà de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, el suport tècnic i jurídic que calgui als ajuntaments afectats 
pel Pla especial de protecció i infraestructures hidràuliques de la conca del Daró, per 
tal d’iniciar-ne la redacció.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

Resolució 401/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció 
d’un col·lector a la Bisbal d’Empordà
250-00389/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 7, 14.12.2016, DSPC-C 282

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 14 de 
desembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construc-
ció d’un col·lector a la Bisbal d’Empordà (tram. 250-00389/11), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a construir un nou col·lector en alta 

del sistema de sanejament a la Bisbal d’Empordà (Baix Empordà).

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt
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Resolució 402/XI del Parlament de Catalunya, sobre el servei de 
neteja del litoral de competència municipal
250-00461/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 7, 14.12.2016, DSPC-C 282

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 14 de 
desembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la neteja del 
litoral amb embarcacions de neteja (tram. 250-00461/11), presentada pel Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí (reg. 31327).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a fomentar, per mitjà del Departa-

ment de Territori i Sostenibilitat, conjuntament amb les entitats municipalistes, la 
coordinació entre municipis costaners per a posar en pràctica millores en la man-
comunitat del servei de neteja del litoral de competència municipal i, pel que fa a 
la neteja i qualitat de les aigües costaneres, estudiar possibles mecanismes de co-
finançament a partir dels ingressos provinents de la taxa turística o d’altres que es 
puguin generar.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

Resolució 403/XI del Parlament de Catalunya, sobre la regulació de la 
contaminació odorífera en la llei de qualitat ambiental
250-00538/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 8, 14.12.2016, DSPC-C 282

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 14 de 
desembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la redacció 
d’una llei de contaminació odorífera (tram. 250-00538/11), presentada pel Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamen-
tari de Junts pel Sí (reg. 37689).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incloure regulacions específiques per a combatre els problemes d’olors en el 

marc de la futura llei de qualitat ambiental prevista en el Pla de govern, de la qual 
es preveu tenir el projecte de llei aprovat al segon semestre del 2017.

b) Col·laborar i assessorar les administracions locals per a facilitar l’aplicació i 
el finançament de la llei de qualitat ambiental, i també la implantació d’ordenances 
sobre aquesta qüestió, si escau.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt
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Resolució 404/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’abastament 
d’aigua potable als veïns de l’espai rural de Gallecs
250-00565/11

ADOPCIÓ

Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, sessió 8, 14.12.2016, DSPC-C 282

La Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, en la sessió tinguda el dia 14 de 
desembre de 2016, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’abastament 
d’aigua potable als veïns de l’espai rural de Gallecs (tram. 250-00565/11), presenta-
da pel Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les esmenes presentades 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 39515).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme les accions necessà-

ries, conjuntament amb les administracions implicades i dins de l’àmbit de les se-
ves competències, per a garantir l’abastament d’aigua a les llars de l’espai rural de 
Gallecs que no en tenen, mentre no s’executi i finalitzi una xarxa definitiva d’aigua 
potable que eviti la sobreexplotació dels pous dels quals es proveeixen actualment.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
El secretari de la Comissió, David Rodríguez i González; el president de la Co-

missió, Germà Bel Queralt

Resolució 405/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls de la 
Comissió de Relacions amb Entitats, Centres i Professionals de la 
Seguretat Privada
250-00542/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 13, 14.12.2016, DSPC-C 281

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 14 de desembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la seguretat privada (tram. 250-
00542/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presenta-
des pel Grup parlamentari de Junts pel Sí (reg. 37683).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la Comissió de Relacions 

amb Entitats, Centres i Professionals de la Seguretat Privada, de manera que hi hagi 
si més no una reunió anual amb les empreses de seguretat privada, i també a pro-
moure activitats formatives, de caràcter si més no anual.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz
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Resolució 406/XI del Parlament de Catalunya, sobre la convocatòria 
urgent de la Junta de Seguretat de Catalunya
250-00579/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 13, 14.12.2016, DSPC-C 281

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 14 de desembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la convocatòria urgent de la Junta 
de Seguretat de Catalunya (tram. 250-00579/11), presentada pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí, el Grup Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista, 
el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i el Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a complir la Moció 29/XI, sobre la 

convocatòria de la Junta de Seguretat, aprovada pel Ple del Parlament el 5 de maig 
de 2016, i convocar amb caràcter urgent, perquè es reuneixi dins l’any en curs, la 
Junta de Seguretat de Catalunya, amb un ordre del dia acordat prèviament amb el 
Govern de l’Estat que inclogui si més no els objectius enumerats en la moció es-
mentada.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 407/XI del Parlament de Catalunya, sobre la millora de la 
Sala Conjunta de Comandament de la Guàrdia Urbana i la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra a la ciutat de Barcelona
250-00603/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 13, 14.12.2016, DSPC-C 281

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 14 de desembre de 2016, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la millora de la Sala Conjunta de 
Comandament de la Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra de Barcelona (tram. 250-00603/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació a la Sala Conjunta de Comandament de 

la Guàrdia Urbana i la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra a la ciutat de 
Barcelona: 

a) Insta el Govern a dur a terme en el termini de un mes, conjuntament amb 
l’Ajuntament de Barcelona: 

1r. Un estudi tècnic sobre l’estat de seguretat i higiene d’aquesta sala conjunta de 
comandament, situada al carrer Lleida, de Barcelona, i un estudi sobre les condi-
cions tècniques i urbanístiques de l’equipament.

2n. Un estudi d’avaluació de les possibles causes de l’elevat nombre de casos de 
càncer que s’han detectat entre els treballadors d’aquesta sala conjunta de coman-
dament.
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b) Insta el Govern i l’Ajuntament de Barcelona, en el marc del conveni de col·la-
boració signat el 6 d’octubre de 2006, a cercar dins l’any 2017 una ubicació alter-
nativa per a aquesta sala conjunta de comandament que garanteixi condicions de 
salubritat, seguretat i higiene per als agents que hi treballen.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
La secretària de la Comissió, Assumpta Escarp Gibert; el president de la Co-

missió, Matías Alonso Ruiz
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’ampliació dels mitjans materials i del 
personal del Jutjat de Família de Badalona
250-00339/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 45697).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
200-00004/11

NOMENAMENT D’UN RELATOR

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives (tram. 200-00004/11) s’ha reunit el 
dia 20 de desembre de 2016 i, d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Regla-
ment del Parlament, ha nomenat relator el diputat Lluís Guinó i Subirós.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Lluís Guinó i Subirós, María Francisca Valle Fuentes, Carles Castillo Rosique, 

Joan Josep Nuet i Pujals, Santi Rodríguez i Serra, Mireia Vehí i Cantenys

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46341).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per 
al 2017
200-00019/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 27, tinguda el 20.12.2016, DSPC-P 47.

REBUIG DE LES ESMENES A LA TOTALITAT PRESENTADES PEL GRUP 

PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ 

QUE ES POT, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA I GRUP PARLAMENTARI DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA 

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 27, tinguda el 20.12.2016, DSPC-P 47.

COMISSIONS EN QUÈ S’HAN DE TRAMITAR LES ESMENES A LA TOTALITAT 

DE LES SECCIONS PRESSUPOSTÀRIES

A la Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 20 de desembre de 2016, ha acor-

dat el calendari i la distribució entre les diverses comissions permanents legislatives 
dels debats de totalitat de les seccions pressupostàries com es relacionen tot seguit:
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Calendari dels debats de totalitat de les seccions pressupostàries

Dilluns
16.01.2017

Dimarts
17.01.2017

Dimecres
18.01.2017

Dijous
19.01.2017

Divendres
20.01.2017

Matí
10.00 h  
Comissió de 
Governació, 
Administracions 
Públiques i Habitatge

10.00 h 
Comissió de Territori

10.00 h 
Comissió d’Empresa 
i Coneixement

11.00 h 
Comissió 
d’Economia i 
Hisenda

11.30 h 
Comissió 
d’Ensenyament

11.30 h 
Comissió de Cultura

11.30h 
Comissió 
d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i 
Alimentació

Tarda 15.30 h 
Comissió d’Afers 
Institucionals

15.00 h 
Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i 
Transparència

15.00 h 
Comissió de Salut

15.00 h 
Comissió de Justícia

17.00 h 
Comissió d’Interior

17.00 h 
Afers Socials i 
Famílies

El debat de totalitat de les seccions pressupostàries es té en sessions públiques convocades amb caràcter específic a les comissions legislatives que 
correspongui d’acord amb el procediment establert a l’art. 130 del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del 
sector públic; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de 
la producció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements 
radiotòxics; de l’impost sobre begudes ensucrades envasades; de 
l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
Tram. 200-00020/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

REBUIG DE LES ESMENES A LA TOTALITAT PRESENTADES PEL GRUP 

PARLAMENTARI DE CIUTADANS, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ 

QUE ES POT, GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA I GRUP PARLAMENTARI DEL 

PARTIT POPULAR DE CATALUNYA 

Rebutjades pel Ple del Parlament en la sessió 27, tinguda el 21.12.2016, DSPC-P 48.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 29.11.2016.
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TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 22.12.2016 al 
27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

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

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

Sol·licitud: GP C’s; GP JS; GP CUP-CC; GP CSP (reg. 45759; 45914; 45996; 46188).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 23.12.2016 al 
27.12.2016).
Finiment del termini: 28.12.2016; 12:00 h.

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

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 41746 i 42446, 41933, 41981 / Admissió a tràmit: Mesa de la CGAPH, 07.12.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 41746 I 42446)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb 

el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a l’articulat de la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del 
Penedès (tram. 202-00035/11).

Esmena 1
GP Socialista

D’addició d’un article 2.bis amb la redacció següent: 

Article 2.bis. Es modifica l’apartat segon de l’Article 3 de la Llei 30/2010 de 3 
d’agost, amb la redacció següent: 

Article 3. Organització veguerial
1. [...]
2. L’àmbit territorial de les vegueries coincideix amb l’àmbit territorial de les 

demarcacions veguerials que estableix aquesta llei. Cada municipi i cada comarca 
han de formar part íntegrament d’una vegueria, sens perjudici de les excepcions que 
es reconeixien en aquesta mateixa llei.

Esmena 2
GP Socialista

D’addició d’un article 2.ter amb la redacció següent: 

Article 2.ter. Es modifica l’apartat segon de la disposició transitòria primera, 
amb la redacció següent: 
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Primera. Constitució dels consells de vegueria
1. [...]
2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de 

Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Giro-
na, Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre tindrà la seu 
institucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu, i de la 
Catalunya Central i del Penedès tindran la seu institucional a la ciutat que determini 
una llei del Parlament.

Esmena 3
GP Socialista

D’addició d’un apartat tercer i quart a la disposició final, amb la redacció 
següent: 

Disposició final
1. Aquesta Llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
2. Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als pressupostos de la Generalitat, produeixen efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari Immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta.

3. En el termini de quatre anys des de l’entrada en vigor d’aquesta llei, l’orga-
nització dels serveis territorials de la Generalitat i l’exercici de les funcions dels 
departaments de l’Administració de la Generalitat s’han d’adequar a l’àmbit terri-
torial de les demarcacions veguerials que determina l’article 9 de la Llei 30/2010, 
de 3 d’agost.

4. Les comissions de coordinació territorial a què es refereix la Llei 30/2010, de 
3 d’agost s’han de constituir en el moment que es faci efectiu el que estableix l’apar-
tat 3, sens perjudici de les fórmules de cooperació i coordinació que fins a aquell 
moment es puguin establir entre l’Administració de la Generalitat, els consells de 
vegueria i els consells comarcals.

Esmena 4
GP Socialista

De supressió d’un incís en el paràgraf tercer de l’exposició de motius

La proposició vol consolidar el reconeixement de la realitat i singularitat territo-
rial del Penedès que es va iniciar amb l’aprovació de a Llei 23/2010, de 23 de juliol, 
proposada pel Grup Parlamentari de Convergència i Unió, per la qual es va fixar 
l’àmbit de planificació territorial del Penedès i que va ser aprovada per unanimitat 
de tots els grups parlamentaris de la Cambra

Palau del Parlament, 11 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 41933)

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
lat de la Proposició de llei d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegue-
ries, a la nova comarca del Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 
202-00035/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou article 3

Article 3. De modificació de l’article 1 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de ve-
gueries

Es modifica l’article 1 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, que passa 
a tenir el redactat següent: 

Article 1. Objecte
L’objecte d’aquesta llei és regular la naturalesa de la vegueria, determinar la di-

visió territorial de Catalunya en vegueries i establir el règim jurídic dels consells de 
vegueria.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou article 4

Article 4. De modificació de l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries

Es modifica l’apartat 1 de l’article 3 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegue-
ries, que passa a tenir el redactat següent: 

1. L’organització veguerial s’estén a tot el territori de Catalunya. Cap municipi 
ni comarca no en poden quedar exclosos ni poden pertànyer a més d’una vegueria. 
Cada municipi ha de formar part íntegrament d’una vegueria.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou article 5

Article 5. De modificació de l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 30/2010, del 3 
d’agost, de vegueries

Es modifica l’apartat 3 de l’article 23 de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegue-
ries, que passa a tenir el redactat següent: 

3. El consell de vegueria pot descentralitzar a favor d’altres entitats locals, mu-
nicipis, mancomunitats de municipis i de les entitats metropolitanes l’exercici de les 
seves funcions i competències de cooperació i assistència locals.

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, 

GP PPC 

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ, GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA 

SÍ QUE ES POT I GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT 

POPULAR - CRIDA CONSTITUENT (REG. 41981)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Hor-

tènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Joan 
Garriga Quadres, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popu-
lar - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei 
d’adaptació de la Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, a la nova comarca del 
Moianès i a la creació de la vegueria del Penedès (tram. 202-00035/11).
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí, GP de Catalunya Sí que es Pot, GP de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent 
D’addició d’un nou article 2.ter

Article 2.ter. Es modifica l’apartat segon de la disposició transitòria primera, 
amb la redacció següent: 

Primera. Constitució dels consells de vegueria
1. [...]
2. Els consells de vegueria de Barcelona, de Girona, de Lleida i del Camp de 

Tarragona tindran la seu institucional respectiva a les ciutats de Barcelona, Giro-
na, Lleida i Tarragona. El Consell de Vegueria de les Terres de l’Ebre tindrà la seu 
institucional a la ciutat de Tortosa. Els consells de vegueria de l’Alt Pirineu, i de la 
Catalunya Central i del Penedès tindran la seu institucional a les ciutats que deter-
mini una llei del Parlament.

Palau del Parlament, 15 de novembre de 2016
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS; Hortènsia Grau Juan, diputada GP CSP; 

Joan Garriga Quadres, diputat GP CUP-CC

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les torres elèctriques de Rubí
250-00648/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45668 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45668)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a donar suport al 
projecte de desplaçament de la línia elèctrica a 220 kV Can Jardí - Mas Figueres, en 
el tram que transcorre per l’Av. de Can Fatjó, al terme municipal de Rubí i a col·la-
borar amb l’Ajuntament de Rubí per a obtenir els recursos econòmics necessaris del 
Govern de l’Estat Espanyol.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 45667 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 20.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 45667)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De supressió del punt 1

1. Mantenir, a la pròxima llei de cambres de comerç de Catalunya actualment en 
redacció, el nivell de representativitat i autonomia de les actuals cambres de comerç 
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de Catalunya. a través del Consell General de Cambres de Catalunya, mantenint 
aquest òrgan de govern com a òrgan de coordinació de les cambres a Catalunya.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)

De modificació del punt 2

2. Establir un marc de d’assoliment de recursos econòmics, que garanteixi l’exer-
cici de les funcions que legalment tinguin atribuïdes.

Proposta de resolució sobre la gestió i planificació de l’horari dels 
trens accessibles del servei de rodalia
250-00668/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46158).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la línia de 220 kV entre Constantí i 
Viladecans al pas pel nucli urbà de Begues
250-00669/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46159).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la inclusió de la clàusula d’equilibri de 
gènere en les convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
250-00670/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46160).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el coneixement de la bretxa salarial 
entre dones i homes en el món laboral
250-00671/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46161).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el coneixement i la correcció de la 
bretxa salarial entre dones i homes en el sector públic
250-00672/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46162).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les escoles de música
250-00673/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46163).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les visites virtuals en l’assistència 
sanitària
250-00674/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46164).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Montcada i Reixac 
vint-i-quatre hores al dia
250-00675/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46165).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la Taula Nacional de la Infància de 
Catalunya
250-00676/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46166).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les pensions dels creadors
250-00677/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46167).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el suport als malalts de Crohn i colitis 
ulcerosa
250-00679/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46168).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les residències i els centres de dia de 
Santa Coloma de Gramenet
250-00680/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46169).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les mesures per a combatre el 
tecnoestrès
250-00681/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46170).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desenvolupament de la xarxa 
secundària de regadiu del canal Segarra-Garrigues
250-00682/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46171).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la Secció d’Institut Cardener, de Sant 
Joan de Vilatorrada
250-00683/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46172).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la modificació de l’etiquetatge en origen 
de la mel
250-00686/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46173).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la regulació de l’economia col·laborativa
250-00687/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46174).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre una televisió pública modèlica en 
matèria de tabac
250-00688/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46175).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la participació ciutadana i la 
democratització de la televisió pública
250-00690/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46176).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del 
vestuari i el material dels Mossos d’Esquadra
250-00692/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46177).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la parada biològica del coral
250-00693/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46178).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els sistemes de retenció infantil
250-00694/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46179).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària
250-00695/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46180).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la ratificació de la Carta social europea
250-00696/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46181).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls de la cultura
250-00697/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46182).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’aplicació del Protocol per al maneig del 
trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense
250-00698/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46183).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la destinació de la recaptació de multes 
i sancions de trànsit
250-00699/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46184).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la gratuïtat dels llibres de text
250-00700/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46185).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’una oficina de compres 
centralitzada per als centres sanitaris integrats a la Xarxa 
Hospitalària d’Utilització Pública i a l’Institut Català de la Salut
250-00701/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46186).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la prevenció de les malalties de 
transmissió sexual entre els joves
250-00702/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 46187).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el cens i la conservació dels camps de 
concentració i els batallons disciplinaris de treballadors per mitjà del 
Memorial Democràtic
250-00759/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 45706 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els camps de 
concentració i batallons disciplinaris de treballadors a Catalunya, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un cop desfermada la Guerra Civil provocada pel cop d’Estat militar de signe 

feixista del 17 de juliol de 1936, les autoritats franquistes van apressar-se a desenvo-
lupar una política repressiva, que amb el pas del temps va anar prenent forma i cos 
a través de diverses disposicions.

Una de les vessants d’aquesta política repressiva va ser la detenció i confinament 
de persones que, des de la perspectiva del règim dictatorial que s’anava imposant als 
territoris ocupats per les tropes franquistes, podien ser hostils a aquest nou règim, i 
també l’enquadrament de milers de persones en batallons de treball forçat.

Les condicions de vida als diferents centres de detenció i de concentració, i als 
batallons de treballadors forçats, eren variables en funció del lloc, però en termes 
generals eren absolutament deplorables, i els càstigs físics i humiliacions de tota 
mena eren freqüents. Moltes persones van perdre la vida en aquests camps i centres 
de detenció, i moltes altres van perdre també la vida durant el seu període de treballs 
forçats. Alguns dels camps i centres de detenció van sobreviure anys després del fi-
nal de la Guerra Civil, i així va ocórrer també els batallons de treballadors forçats, 
existents sota diverses fórmules (Batallons de Treballadors de Presoners de Guerra, 
Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors i Batallons Disciplinaris de Soldats 
Treballadors Penats).

A Catalunya, a mida que les tropes franquistes es van anar endinsant en el seu 
territori, van arribar també els camps de detenció i concentració, i els batallons de 
treballs forçats. Fins al moment ha estat difícil establir un llistat complet dels camps 
de detenció i concentració existents al territori de Catalunya, però en podem esmen-
tar els següents: Lleida (Seu Vella, Seminari Vell i Seminari Nou), Reus, Tarragona 
(Convent de les Carmelites i Convent de les Oblates), Cervera, Manresa, Mollerussa, 
Barcelona (dos a Horta, el Palau de les Missions de Montjuïc, i el d’El Cànem), Fi-
gueres, Puigcerdà, Seu D’Urgell, Granollers, Bossòst, Igualada, Mataró, i Vilamit-
jana (al Pallars Jussà). Aquests camps i centres de detenció, juntament amb d’altres 
que puguin no haver estat inclosos en aquest llistat, conformaven un autèntic sistema 
concentracionari a Catalunya, perfectament integrat en el sistema concentracionari 
del franquisme arreu d’Espanya. Alguns camps complien funcions especials, com 
ara la classificació per a la redistribució dels interns a d’altres camps, l’assignació 
d’interns a diversos batallons de treballs forçats, o bé l’internament de persones amb 
altres nacionalitats. Alguns van tenir una durada efímera, mentre d’altres van existir 
fins a la fi de la Segona Guerra Mundial.

D’altra banda, tot i que amb estreta relació amb allò que acabem d’exposar, tro-
bem la realitat dels diversos tipus de batallons forçats. Aquest treball forçat va ser 
emprat bàsicament per a tasques relacionades amb les necessitats de l’exèrcit fran-
quista, incloent-hi les tasques de fortificació encetades a la fi de la Guerra Civil, i 
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per altra banda per a tasques de reconstrucció dels estralls de la guerra, així com en 
la construcció de noves infraestructures. Tanmateix, també es van cedir treballadors 
dels batallons de treball forçat a empreses civils que desenvolupaven treballs consi-
derats estratègics pel nou règim.

L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en primer lloc l’obli-
gació de la Generalitat i els altres poders públics de «vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que 
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques» i dispo-
sa que «amb aquesta finalitat han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries 
per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució 
com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya». 
En segon lloc, el mateix article especifica que «la Generalitat ha de vetllar perquè la 
memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la dignitat 
dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de totes 
les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològi-
ques o de consciència».

L’article 2 de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, en fixa 
l’objecte i finalitat, que no és altre que «desplegar les polítiques públiques del Go-
vern adreçades a l’acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memò-
ria democràtica, i en concret, del coneixement del període de la Segona República, 
de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes del conflicte per 
motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la repressió de la dictadu-
ra franquista, de l’exili i la deportació, de l’intent d’eliminar la llengua i la cultura 
catalanes, dels valors i les accions de l’antifranquisme i de totes les tradicions de la 
cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d’una manera científica i 
objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps present».

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

Proposta de resolució
El Parlament: 
1. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del Memorial Demo-

cràtic, a elaborar el cens complet dels camps de concentració, els espais o edificis 
preexistents o construïts a tal efecte per ser usats com a presó o centre de detenció, 
i les ubicacions dels diferents tipus de batallons de treballadors forçats, entre l’inici 
de la Guerra Civil i el final de la dictadura franquista, a Catalunya.

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del Memorial Demo-
cràtic, a elaborar el cens complet de les infraestructures i obres elaborades total o 
parcialment gràcies al treball forçat de persones enquadrades dins els Batallons de 
Treballadors de Presoners de Guerra, els Batallons Disciplinaris de Soldats Treba-
lladors i els Batallons Disciplinaris de Soldats Treballadors Penats, o qualsevol altra 
estructura de repressió del règim franquista.

3. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del Memorial Demo-
cràtic, a establir un programa, amb pressupost i calendari d’execució, per a la se-
nyalització, adequació, dignificació i conservació dels espais esmentats, així com a 
museïtzar els espais o a habilitar plafons informatius, segons el que dicti el criteri 
tècnic en cada cas, en tots els camps, edificis, obres i infraestructures esmentats als 
punts anteriors.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes de la 
guerra civil i la dictadura en espais públics
250-00760/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 45707 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el reconeixe-
ment a les víctimes de la Guerra Civil i la Dictadura a l’espai públic de Catalunya, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 
Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Com afirma el preàmbul de la Llei 10/2009, del 30 de juny, sobre la localització 

i la identificació de les persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura 
franquista, i la dignificació de les fosses comunes, el cop d’estat del 17-18 de juliol 
de 1936 contra el Govern constitucional de la Segona República, representat a Cata-
lunya pel Govern de la Generalitat, va donar pas a una llarga i cruenta guerra civil 
que, en ambdues rereguardes, es va traduir en un esclat de violència que va costar 
la vida a desenes de milers de persones. Especialment entre els mesos de juliol i de-
sembre del 1936, es van generalitzar les detencions arbitràries, les tortures, les exe-
cucions extrajudicials i les inhumacions clandestines.

A mida que passaven els mesos i la guerra s’allargava, des del cop d’Estat militar 
de signe feixista del 17-18 de juliol de 1936, les autoritats franquistes van apressar-se 
a desenvolupar una política repressiva, que amb el pas del temps es va anar sofisti-
cant, prenent forma i cos a través de diverses disposicions.

Cal assegurar que el pas del temps i la successió de les generacions no faci cau-
re en l’oblit la memòria de les víctimes de detencions arbitràries, desaparicions for-
çades, assassinats extrajudicials, judicis i execucions sumaríssimes, internaments a 
camps de detenció o concentració, o treballs forçats.

L’article 54 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix en primer lloc l’obli-
gació de la Generalitat i els altres poders públics de «vetllar pel coneixement i el 
manteniment de la memòria històrica de Catalunya com a patrimoni col·lectiu que 
testimonia la resistència i la lluita pels drets i les llibertats democràtiques» i dispo-
sa que «amb aquesta finalitat han d’adoptar les iniciatives institucionals necessàries 
per al reconeixement i la rehabilitació de tots els ciutadans que han patit persecució 
com a conseqüència de la defensa de la democràcia i l’autogovern de Catalunya». 
En segon lloc, el mateix article especifica que «la Generalitat ha de vetllar perquè la 
memòria històrica es converteixi en símbol permanent de la tolerància, de la dignitat 
dels valors democràtics, del rebuig dels totalitarismes i del reconeixement de totes 
les persones que han patit persecució a causa de llurs opcions personals, ideològi-
ques o de consciència».

L’article 2 de la Llei 13/2007, del 31 d’octubre, del Memorial Democràtic, en fixa 
l’objecte i finalitat, que no és altre que «desplegar les polítiques públiques del Go-
vern adreçades a l’acció cívica de recuperació, commemoració i foment de la memò-
ria democràtica, i en concret, del coneixement del període de la Segona República, 
de la Generalitat republicana, de la Guerra Civil, de les víctimes del conflicte per 
motius ideològics, de consciència, religiosos o socials, de la repressió de la dictadu-
ra franquista, de l’exili i la deportació, de l’intent d’eliminar la llengua i la cultura 
catalanes, dels valors i les accions de l’antifranquisme i de totes les tradicions de la 
cultura democràtica, amb la finalitat de donar a conèixer d’una manera científica i 
objectiva el passat recent i estimular la comprensió del temps present».
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Memorial De-

mocràtic, a elaborar el cens complet de les persones que, en el període entre el 18 
de juliol de 1936 i el 31 de desembre de 1977 van patir internaments en centres de 
detenció i camps de concentració del franquisme a Catalunya, van ser obligades a la 
realització de treballs forçats, així com de les persones que, tenint el darrer lloc de 
residència conegut a Catalunya, van ser víctimes d’una desaparició forçosa, un as-
sassinat extrajudicial, van patir un procés sumaríssim, i també de les persones que, 
havent fugit a l’estranger, van patir la deportació a camps de concentració del règim 
nacionalsocialista existent a Alemanya entre el 1933 i el 1945.

2. Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Memorial De-
mocràtic i amb municipis de Catalunya, a desenvolupar un programa específic de 
reconeixement a aquestes víctimes a l’espai públic de Catalunya, consistent en la 
instal·lació de petites plaques commemoratives al darrer indret de residència cone-
guda de les víctimes esmentades, abans de la seva desaparició forçosa, assassinat 
extrajudicial, internament en un camp de detenció o de concentració, enquadrament 
a qualsevol dels batallons de treballs forçats, o celebració del procés sumaríssim 
contra la seva persona, amb indicació de les següents dades, segons correspongui a 
cada cas concret: 

– Nom i cognoms
– Data de naixement
– Data i lloc de la detenció o desaparició, si escau o és coneguda.
– Data i lloc de l’execució o mort sota custòdia, si escau o és coneguda.
– Indicació del lloc i període de privació de llibertat, si escau o és coneguda.
– Indicació de la unitat d’enquadrament i període de realització de treballs for-

çats, si escau o és coneguda.
– Data i lloc de l’alliberament, si escau o és coneguda.

Palau del Parlament, 9 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el suport a l’autonomia a la pròpia llar i 
la protecció dels seus beneficiaris
250-00761/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 45883 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el suport d’auto-
nomia a la pròpia llar i la protecció dels seus beneficiaris, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per fer efectiu el dret a l’habitatge digne i adequat a les persones, els poders pú-

blics han de promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents, tal 
i com preveu l’article 47 de la Constitució Espanyola. A Catalunya les persones amb 
discapacitat han disposat, d’acord amb el seu grau d’afectació, de dos tipus d’equi-
paments prestacionals: 
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– Les residències per a persones més afectades (necessitats de suport generalit-
zades i/o amb greu trastorn de conducta) on aquestes reben atenció les 24 hores del 
dia els 365 dies de l’any.

– Les llars-residències per a persones que, per patir menys afectació (necessitats 
de suport extens, limitat i intermitent), poden seguir una activitat diürna en un cen-
tre ocupacional o mantenir una relació laboral en un centre especial de treball o a 
l’empresa ordinària. Així, la llar-residència, a més de la realització de les activitats 
i serveis sociolaborals, els garanteix el gaudi d’un habitatge digne tot l’any, incloent 
les hores que no tenen ocupades.

En el marc de garantir l’efectivitat del dret a un habitatge digne, també trobem 
el Servei de Suport a l’Autonomia en la Pròpia Llar (en endavant, SSAPLL), que és 
un servei que reben persones amb discapacitat i/o trastorn mental per poder viure 
de manera independent que atorga ajuts de caràcter dinerari i amb periodicitat anual 
segons la valoració que en fa de cada cas.

Així doncs, en són beneficiàries les persones amb discapacitat física, discapacitat 
intel·lectual i/o persones amb discapacitat derivada de malaltia mental que vulguin 
viure soles, o amb altres persones, quan aquestes siguin beneficiàries del mateix 
Programa de suport, que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior 
al grau I o amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin 
suport personal per al desenvolupament d’una vida autònoma, i les persones sord-
cegues que vulguin viure soles o amb altres persones beneficiàries del Programa de 
suport, que tinguin reconegut un grau de dependència igual o superior al grau I o 
amb una discapacitat reconeguda igual o superior al 65%, i que necessitin suport 
diari a la llar però no els calgui la presència permanent d’un cuidador o cuidadora.

El funcionament del SSAPLL es caracteritza per l’ajut que es concedeix a una 
entitat col·laboradora del programa per tal que ajudi a les persones beneficiàries a 
viure d’una forma autònoma.

El SSAPLL es va iniciar amb l’aprovació de les Ordres BES/6/2002, de 10 ge-
ner, i les 12/2002 i 197/2004 que establien per a les persones amb discapacitat física, 
psíquica i/o malaltia mental que havien optat per viure en un habitatge, propi o de 
lloguer, soles, en parella o amb altres persones, de manera autogestionada i indepen-
dent, i que consistia en una prestació econòmica complementària per prestar-los el 
suport personal necessari per a promoure la seva integració social.

Des de l’any 2002, que es va posar en marxa aquest programa, les valoracions 
han estat del tot positives, ja que el treball que es fa en aquest camp s’adreça sempre 
a aconseguir que les persones tinguin el màxim grau d’autonomia possible.

Aquest servei, tot i que té com a finalitat, l’assoliment de l’autonomia de les per-
sones beneficiàries en el sentit que la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependen-
cia defineix aquesta, no ha sigut inclosa expressament pel Govern com un servei 
de protecció emmarcat al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Aquesta manca d’inclusió comporta que les persones beneficiàries d’aquest pro-
grama hagin d’incloure la prestació del SSAPLL com a ingrés no exempt a la seva 
declaració de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques.

Les persones que reben atenció a una llar-residència, servei expressament inclòs 
al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia i d’on provenien mol-
tes de les persones actualment ateses al SSAPLL, no tenen aquest problema, ja que 
malgrat ésser d’un import molt superior, es considera exempta de l’IRPF.

Així mateix, el Departament de Treball, Afers Socials i Families tampoc adver-
teix d’aquesta circumstància a les persones beneficiàries del SSAPLL, la qual cosa 
provoca situacions d’indefensió i desprotecció.

L’administració tributària computa, a les persones que reben el SSAPLL, el cost 
del servei subvencionat com a increment patrimonial perquè aquesta prestació no 
s’ha adaptat a la llei de dependència. Aquesta situació redueix l’efectivitat d’aquest 
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servei, impedeix l’assoliment de l’autonomia personal de les persones beneficiàries, 
crea un greuge comparatiu respecte de les persones que es troben en la mateixa si-
tuació però reben un altre tipus de protecció i comporta el caràcter regressiu d’a-
quest servei, especialment per a les persones amb menys mitjans econòmics.

Per tots aquests motius s’hauria d’adequar aquesta prestació i incloure-la al Sis-
tema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Altrament estaríem generant 
una situació discriminatòria amb relació amb altres ajuts, donant tractes fiscals di-
ferents a situacions de dependència d’anàloga naturalesa.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Avaluar, reconèixer i compensar els possibles perjudicats per la manca d’in-

corporació del Servei de Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar com una prestació 
que s’emmarca dintre del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

2. Advertir als possibles beneficiaris i compensar-los pel diferent tractament fis-
cal que actualment comporten les prestacions que reben en el marc del Servei de 
Suport a l’Autonomia a la Pròpia Llar.

3. Dur a terme les modificacions normatives i executives necessàries per tal que 
es reconegui plenament i expressament el Servei de Suport a l’Autonomia a la Prò-
pia Llar com una prestació que s’emmarca dintre del Sistema para la Autonomía y 
Atención a la Dependencia.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la incorporació a la cartera de serveis 
del Servei Català de la Salut de dispositius per a mesurar la glucosa 
en persones diabètiques
250-00762/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 45885 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la incorporació a 
la cartera de serveis del CatSalut de dispositius per mesurar la glucosa en persones 
diabètiques, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La diabetis mellitus (DM) és una malaltia crònica que es caracteritza perquè el 

cos no és capaç metabolitzar adequadament la glucosa, un sucre essencial per a un 
normal desenvolupament de la vida diària, de manera que les persones afectades 
poder patir un excés de glucosa en sang si no són tractades adequadament, així com 
altre tipus de complicacions derivades.

Existeixen diferents tipus de diabetis. La coneguda com a diabetis tipus 1 afecta 
especialment infants i adolescents. L’any 2015, del 246 nous casos de persones me-
nors de 30 anys incloses al Registre de diabetis tipus 1 de Catalunya, un 70% eren 
menors de 14 anys.

Aquesta malaltia requereix un control permanent dels nivells de glucosa dels pa-
cients. La majoria de pacients fan servir dispositius per controlar-la en sang, mitjan-
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çant punxades, havent de realitzar-ne diverses al llarg del dia. Per qualsevol pacient 
esdevé sense dubte una alteració de la seva vida diària; però en el cas dels infants, 
aquests controls no només alternen el seu dia a dia, sinó que esdevenen especial-
ment difícils i dolorosos.

En el mercat existeixen diversos dispositius per fer aquest control de la glucosa. 
Almenys un d’ells permet mesurar-la a través de líquid intersticial sota la pell, amb 
la utilització de pegats, que a més d’haver demostrat la seva fiabilitat, són menys 
molestos i s’han de canviar amb poca freqüència, comparat amb el sistema d’anàlisi 
en sang. És per aquests motius que el seu sembla més que apropiat, especialment en 
col·lectius fràgils com el dels infants.

Malauradament, aquest tipus de dispositius no està inclòs a la cartera de serveis 
del CatSalut, de manera que les famílies que opten per aquest tipus de dispositius 
s’han de fer càrrec del cost total, uns 120 euros al mes.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a incloure a la car-

tera de serveis els dispositius de mesurament intersticial de glucosa pel control de la 
diabetis tipus 1, prioritzant l’accés dels pacients menors de 14 anys.

Palau del Parlament, 13 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la política de promoció de la salut
250-00763/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 45886 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la política de pro-
moció de la salut del Govern, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Generalitat de Catalunya fa ús del suplement publicitari «Infocatalunya», de 

manera continuada, per explicar a través de la premsa escrita algunes de les seves 
accions de Govern o bé recomanacions i informacions que poguessin ser d’utilitat 
pels ciutadans i ciutadanes.

En data 12 de desembre del 2016, aquest suplement, dedicat a l’àmbit de salut, in-
cloïa una peça d’informació concisa sobre l’Institut Català de Salut (ICS), l’empresa 
pública de serveis de Salut més gran, amb una columna sobre «Com funcionen les 
urgències», que té una vesant d’informació, però també incorpora recomanacions 
sobre l’ús d’urgències i informació sobre el funcionament i els serveis del telèfon 
061 CatSalut Respon. La part més important del suplement, però, està destinat a ex-
plicar les bondats de la «desprivatització» del servei d’atenció domiciliària a Barce-
lona, bondat que en cap cas es qüestiona, però que ve acompanyada de declaracions 
i afirmacions grandiloqüents per part del Conseller i del Departament de Salut.

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 dedicar a la pre-

venció les pàgines d’informació del Departament de Salut exclusivament a la promo-
ció de la salut i al foment d’hàbits de vida saludable.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús i l’explotació 
sexuals
250-00764/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 45992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

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

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per prevenir l’abús i l’explotació sexual, per tal que sigui substanciada davant la Co-
missió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’ado-

lescència, va introduir un títol específic dedicat a la «protecció pública relativa als 
maltractaments a infants i adolescents» posant un èmfasi especial en el deure dels 
poders públics de prendre totes les mesures necessàries per fer-la efectiva.

El Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals i altres maltractaments 
greus a menors de 2006 defineix el maltractament sexual com «aquella situació en 
la qual un infant o adolescent és utilitzat per satisfer els desitjos sexuals de l’adult, 
ja sigui presenciant o participant en activitats sexuals que violen els tabús socials i 
legals de la societat i que ell no comprèn o per a les quals no està preparat d’acord 
amb el seu desenvolupament i que, per tant, no hi pot donar el consentiment (incest, 
violació, tocaments, seducció verbal, masturbació en presència d’un menor, porno-
grafia, etc.)».

La Convenció de les Nacions Unides sobre els drets de l’infant de 1989 i la nor-
mativa vigent en matèria d’infància reconeixen a infants i adolescents el dret a ser 
protegits de qualsevol forma de violència, inclòs l’abús sexual, i el deure dels poders 
públics d’adoptar mesures perquè aquesta protecció sigui efectiva.

El Comitè dels Drets de l’Infant ha definit l’abús i l’explotació sexual infantil en 
l’Observació general núm. 13 com, entre d’altres: 

– «La incitació o la coacció perquè un infant es dediqui a qualsevol activitat se-
xual il·legal o psicològicament perjudicial.

– La utilització d’un infant amb fins d’explotació sexual o comercial.
– La utilització d’un infant per a la producció d’imatges o gravacions sonores 

d’abusos sexuals a infants.
– La prostitució infantil, l’esclavitud sexual, l’explotació sexual en el turisme i la 

indústria de viatges, el tràfic i la venda d’infants amb fins sexuals i el matrimoni for-
çat. Molts infants pateixen abusos sexuals que, tot i que no empren la força o la co-
erció físiques, són intrusius, opressius i traumàtics des del punt de vista psicològic.»

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Fer una campanya per donar a conèixer als professionals de dins i de fora del 

sistema de protecció a la infància, als ciutadans en general i a infants i adolescents 
el telèfon Infància Respon 116111, per tal que sàpiguen que presta atenció telefònica 
gratuïta i permanent per a la prevenció i la detecció dels maltractaments d’infants 
i adolescents i que hi poden recórrer per denunciar situacions d’abús i com a espai 
d’escolta en situacions familiars complexes i facilita informació als professionals.

2. Treballar en la prevenció de l’abús i l’explotació amb els nois i noies que vi-
uen en entorns institucionals, amb programes específics, amb una atenció especial 
als infants i adolescents que es troben en una situació potencialment més vulnerable 
(adolescents no acompanyats, víctimes de tràfic, amb discapacitat).

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 22/2016, sobre les 
desviacions de finançament afectat, de l’Ajuntament d’Alcarràs, 
corresponent al 2014
258-00014/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 45729 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatu-

ra de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de 
fiscalització núm. 22/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament 
d’Alcarràs, desviacions de finançament afectat, exercici 2014.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 14 de desembre de 2016
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 22.12.2016 al 26.01.2017).
Finiment del termini: 27.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.12.2016.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/182728.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/182728.pdf
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 89/XI, sobre l’inici d’un 
projecte turístic de difusió nacional i internacional del turó de la Seu 
Vella de Lleida
290-00077/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45888 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 89/XI, sobre l’inici 
d’un projecte turístic de difusió nacional i internacional del turó de la Seu Vella de 
Lleida (tram. 290-00077/11), us informo del següent:

Des de l’any 2009, la gestió del conjunt monumental del turó de la Seu Vella i 
del seu entorn correspon a l’organisme públic Consorci del Turó de la Seu Vella, in-
tegrat pel Departament de Cultura de la Generalitat i l’Ajuntament de Lleida, que 
aporten anualment els recursos necessaris per a l’acompliment dels seus objectius 
i el desenvolupament del seu pla d’actuacions. A l’avantprojecte de Pressupost per 
a l’any 2017 existeix una previsió d’aportació econòmica per part del Departament 
de Cultura.

D’altra banda, el 13 de maig de 2016 va tenir lloc la reunió del Consell General 
de l’esmentat Consorci, i es va aprovar el pressupost de l’ens per al 2016 per un to-
tal de 733.925,69 €. També es va nomenar oficialment al senyor Joan Baigol direc-
tor del Consorci, i es va designar al senyor Josep Tort comissionat del Consorci del 
Turó per a la seva candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO. Durant aques-
ta reunió, els representants de les institucions que integren el Consorci varen instar 
als nous responsables a desenvolupar totes les accions i projectes necessaris per tal 
d’aconseguir el reconeixement del conjunt monumental del Turó com a patrimoni 
mundial i garantir-ne la màxima difusió, tan a nivell nacional com internacional. En 
el transcurs de la mateixa reunió es va decidir, a més a més, impulsar durant el 2017 
els projectes i els treballs de restauració de la Porta dels Apòstols, de les cobertes 
del claustre i del campanar de la Seu Vella.

Així doncs, i per tal d’assolir els objectius abans esmentats, durant l’any 2016 
el Departament de Cultura de la Generalitat ha aportat la quantitat de 310.000 € al 
pressupost de funcionament del Consorci, i ha posat a més a més a la seva disposició 
tots els recursos tècnics i humans necessaris a través de la Direcció General d’Ar-
xius, Biblioteques, Museus i Patrimoni i de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultu-
ral, per tal de contribuir a una conservació millor i més eficaç gestió, museïtzació i 
difusió, tant a nivell nacional com internacional, de l’esmentat conjunt monumental.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45955 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 130/XI, sobre l’in-
tercanvi d’informació amb els ajuntaments amb relació a l’obertura d’establiments 
de prestació de serveis sanitaris (tram. 290-00117/11), us informo del següent:

La normativa reguladora del registre de clíniques dentals i, per extensió, de la 
seva autorització és l’Ordre de 21 de juliol de 1994. Aquest Ordre, determina que 
un centre sanitari, en aquest cas, clínica dental, no pot funcionar sense obtenir prè-
viament l’autorització administrativa de funcionament, del Departament de Salut.

Abans de la publicació d’aquesta Ordre, ja estava vigent el Decret 118/1982, de 6 
de maig, sobre autorització de centres, serveis i establiments sanitaris assistencials, 
en el qual, al seu article 3er.3, s’establia l’obligatorietat per part dels ajuntaments, 
de sol·licitar, com a requisit indispensable l’autorització administrativa atorgada pel 
Departament de salut, de forma prèvia a la concessió de la llicència d’obres per a la 
construcció, ampliació, modificació, trasllat o tancament d’un centre, servei o esta-
bliment sanitari.

Aquest requisit queda també ratificat a l’Ordre de 24 de gener de 1983, concre-
tament al seu article 12.3.

Això és extensiu a totes les clíniques dentals, com a centres sanitaris que són.
Atès que totes aquestes normatives no inclouen de forma expressa l’obligatorie-

tat de complir determinats preceptes tècnics, qualitatius i de seguretat, el Departa-
ment de Salut ha iniciat la tramitació d’una norma (decret pel que s’estableixen els 
requisits tècnic-sanitaris per a l’autorització de centres i serveis sanitaris) que regula 
de forma exhaustiva, entre d’altres, la vinculació amb els ajuntaments. Aquest de-
cret clarificarà de forma explicita que per a l’emissió per part de l’Ajuntament de la 
preceptiva llicència municipal dels centres sanitaris és requisit indispensable que el 
centre disposi prèviament de l’autorització administrativa per part del Departament 
de Salut.

A més d’aquestes actuacions, s’han iniciat contactes amb els responsables mu-
nicipals en l’àmbit sanitari, d’alguns dels ajuntaments amb més volum de població 
de Catalunya.

Barcelona, 15 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut



BOPC 292
21 de desembre de 2016

4.50.01. Compliment de resolucions 39 

Control del compliment de la Resolució 153/XI, sobre l’elaboració 
d’una llei de caça
290-00140/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45971 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 153/XI, sobre l’ela-
boració d’una llei de caça (tram. 290-00140/11), us informo del següent:

El Projecte de Llei de caça va ser inclòs des del primer moment dins dels ob-
jectius del Pla Departamental del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació. Tanmateix ha estat una mesura que s’ha inclòs en el Pla de Govern de 
forma específica. I en el moment de ser presentada la proposta de resolució al Par-
lament, ja s’havien iniciat els treballs de redacció del projecte. A hores d’ara, ja es 
treballa en l’esborrany i s’estan començant els contactes amb els diferents sectors de 
forma que es puguin incloure les seves necessitats en aquest projecte.

La nova llei ha d’explorar i implantar nous models i definir i promoure una fun-
ció molt més social de l’activitat cinegètica. Necessitem una Llei que permeti regu-
lar millor els drets i deures i que modernitzi i adapti la caça al segle xxi.

Una llei com aquesta pot ser relativament llarga quan a la seva tramitació, espe-
cialment per que la participació del sector ha de ser important. No obstant, estem 
realitzant els tràmits amb la major celeritat possible.

Paral·lelament, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació hem iniciat un seguit d’actuacions que ens permetin d’avançar en l’orientació 
que ha de tenir la llei, simultàniament a la implementació de mesures necessàries 
per donar respostes a la problemàtica generada per sobrepoblació de determinades 
espècies de fauna cinegètica:

a) Diagnosi de la situació actual.
b) Realització de contactes amb els principals sectors, iniciats a partir de l’es-

tiu del 2016: sindicats agraris (UP, JARC), caçadors (Federació Catalana de Caça, 
AGRUPCAT).

c) Elaboració del Pla de prevenció dels danys i els riscos originats per la fauna ci-
negètica, per a fer front a la problemàtica dels danys i riscos que causen les espècies 
cinegètiques, i que és una oportunitat per establir un nou marc legal, administratiu 
i operatiu, coordinat als diferents nivells del país, i prevenir i controlar de forma 
eficient i sostenible els riscos i danys que generen algunes espècies cinegètiques. 
Totes aquestes decisions van lligades a una nova llei amb instruments actualitzats 
al segle xxi.

d) Aprovació per part del Govern, en data 13 de desembre, de la Comissió in-
terdepartamental per controlar i prevenir els danys produïts per la fauna cinegètica.

e) Elaboració d’un projecte de Decret per a la comercialització de la carn de 
caça per tal de resoldre els problemes de salut humana, sanitat animal, residus, reu-
nió, transport i elaboració i alimentació, que ha sigut presentat als sectors afectats 
i al Consell de Caça de Catalunya. El Decret ja ha estat informat favorablement pel 
Consell de Caça de Catalunya.

Tot aquest treball previ, és la base per a la nova llei de caça ja que aquests són els 
reptes més importants a resoldre actualment.

Barcelona, 13 de desembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Control del compliment de la Resolució 188/XI, sobre el millorament 
de l’educació secundària a Barberà del Vallès
290-00173/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45325 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 188/XI, sobre el 
millorament de l’educació secundària a Barberà del Vallès (tram. 290-00173/11), us 
informo del següent:

Annex, us trameto, la relació amb les actuacions que el Departament d’Ensenya-
ment a executat a l’Institut Can Planes de Barberà del Vallès durant el període com-
pres entre l’any 2014 i l’any 2016.

Un cop estigui aprovada la Llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2017, 
el Departament d’Ensenyament té previst iniciar la tercera fase corresponent a l’ade-
quació i reforma d’espais a l’Institut Can Planes.

La oferta de llocs escolars dels ensenyaments de secundària pel curs 2016-2017 
ha donat resposta a les necessitats d’escolarització d’aquests ensenyaments al muni-
cipi Barberà del Vallès. El Departament d’Ensenyament ha posat en funcionament 
un nou institut amb dos grups de primer curs d’educació secundària obligatòria on 
estan escolaritzats 57 alumnes.

D’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, el Departament d’Ensenyament aprova la programació de l’oferta educativa 
tenint en compte les necessitats d’escolarització i amb la participació i la consulta 
dels ens locals.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

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

Control del compliment de la Resolució 189/XI, sobre la transferència 
de la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà de 
Llobregat
290-00174/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45326 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 189/XI, sobre la 
transferència de la titularitat de l’Escola d’Educació Especial Virolai, de Cornellà 
de Llobregat (tram. 290-00174/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat han 
creat una comissió, amb representants d’ambdues administracions, per treballar so-
bre el futur de l’Escola d’Educació Especial Virolai de Cornellà del Llobregat.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 190/XI, sobre l’Escola Ciutat 
Jardí, de Lleida
290-00175/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45327 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 190/XI, sobre l’Es-
cola Ciutat Jardí, de Lleida (tram. 290-00175/11), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, el Departament d’Ensenyament ha incrementat l’oferta de llocs escolars de 
primer curs d’educació infantil de segon cicle pel curs 2016-2017 a l’Escola Ciutat 
Jardí de Lleida amb l’increment d’un grup.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 191/XI, sobre les necessitats 
educatives de Lleida
290-00176/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45328 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 191/XI, sobre les 
necessitats educatives de Lleida (tram. 290-00176/11), us informo del següent:

L’oferta de llocs escolars dels ensenyaments d’educació secundària dels instituts 
Samuel Gili i Gaya, Màrius Torres i Joan Oró dóna resposta a les necessitats d’esco-
larització d’aquesta ensenyaments a la ciutat de Lleida.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 193/XI, sobre el tancament 
de línies de P3 a les comarques de Lleida i sobre la defensa de 
l’educació pública
290-00178/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45329 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 193/XI, sobre el 
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tancament de línies de P3 a les comarques de Lleida i sobre la defensa de l’educació 
pública (tram. 290-00178/11), us informo del següent:

La ràtio mitjana en les aules de primer curs d’educació infantil de segon cicle a 
les comarques de Lleida a l’inici del curs escolar 2016-2017 és de 20,57.

L’oferta de llocs escolars aprovada pel Departament d’Ensenyament a les comar-
ques de Lleida ha permès escolaritzar a tot l’alumnat i han quedat 1000 vacants.

El Departament d’Ensenyament ha incrementat l’oferta de llocs escolars de pri-
mer curs d’educació infantil de segon cicle pel curs 2016-2017 a l’Escola Ciutat Jardí 
i a l’Escola Mestre Ignasi Peraire amb l’increment d’un grup.

La fusió de les escoles del barri de Secà de Sant Pere de Lleida ha suposat la 
creació d’un centre que incorpora i transforma el projecte educatiu de cada centre 
en un projecte comú i amb projecció de futur.

El Departament d’Ensenyament ha d’adequar l’oferta inicial a la nova realitat 
demogràfica per tal de preservar aquesta cohesió social i evitar que sigui la deman-
da de plaça la que defineixi l’oferta final, com una resposta a la llei de l’oferta i la 
demanda.

La plantilla de personal docent dels centres i serveis educatius per al curs 2016-
2017 a les comarques de Lleida s’ha incrementat en 4 dotacions respecte a la plan-
tilla del curs 2015-2016.

D’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació, el Departament d’Ensenyament aprova la programació de l’oferta educativa, 
amb la participació i consulta dels ens locals, que ha de garantir una adequada i 
equilibrada escolarització que propiciï la cohesió social. La programació de llocs 
escolars es fa a mig termini (5 anys), tenint en compte els padrons i els diferents in-
dicadors demogràfics, així com les projeccions de naixements en els propers anys, 
i s’ajusta anualment.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 194/XI, sobre l’escolarització 
mixta i el debat sobre el nou sistema educatiu
290-00179/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45330 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 194/XI, sobre l’es-
colarització mixta i el debat sobre el nou sistema educatiu (tram. 290-00179/11), us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament està estudiant el desplegament de la Llei 
12/2009, del 10 de juliol d’educació.

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha encarregat al Consell Escolar de 
Catalunya que articuli un debat sobre el futur de l’educació al nostre país. Amb el 
nom del projecte «Ara és demà» el Consell Escolar de Catalunya proposa un marc 
inicial de debat en forma de cinc ponències, elaborades per experts en cadascun 
dels àmbits, amb la intenció de centrar la reflexió en una sèrie d’aspectes rellevants 
i especialment per anar més enllà de la quotidianitat i prendre perspectiva sobre 
l’educació del futur.
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Des del mes de novembre de 2016 fins al febrer de 2017 es desenvolupa el debat 
sobre aquestes ponències al Consell, mitjançant una subcomissió específica, en la 
qual hi ha representada una bona part de la comunitat educativa. Ara bé, atès que es 
tracta de recollir totes les percepcions, visions i interpretacions del món educatiu en 
un sentit ampli, es convida totes les persones i entitats relacionades amb l’educació 
a analitzar el contingut dels textos dels ponents i expressar les seves idees, propostes 
i conclusions, tant amb caràcter individual com institucional.

El Departament d’Ensenyament dóna suport amb més recursos i programant 
l’oferta educativa pel curs 2016-2017 dels centres amb una alta complexitat, de ma-
nera consensuada amb les Administracions locals i amb l’acord de la comunitat 
educativa, amb una ràtio de 22 alumnes per grup en els ensenyaments d’educació 
infantil i primària.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 195/XI, sobre la pluralitat en 
el sistema educatiu
290-00180/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45331 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 195/XI, sobre la 
pluralitat en el sistema educatiu (tram. 290-00180/11), us informo del següent:

Tots els centres educatius del Servei d’Educació de Catalunya, en el marc de l’au-
tonomia de centres establerta a la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació i desple-
gada en el Decret 102/2010, de 3 d’agost d’autonomia de centres, han d’elaborar el 
seu projecte educatiu atès que és el document estratègic marc de la institució escolar 
que en defineix el funcionament en l’àmbit curricular, l’organitzatiu, de gestió eco-
nòmica i de gestió de personal, adaptat a la realitat dels alumnes i a l’entorn.

El requisits establerts en la normativa vigent per posar en marxa un centre edu-
catiu són d’obligat compliment.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 196/XI, sobre el tractament 
de dades personals
290-00181/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45763 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 196/XI, sobre el 
tractament de dades personals (tram. 290-00181/11):
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Us trameto l’informe sobre les conseqüències derivades de la sentència del Tri-
bunal de Justícia de la Unió Europea de l’1 d’octubre de 2015 Assumpte C-201/14 en 
el tractament de dades personals a les administracions dependents de la Generalitat, 
elaborat per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Us informo que, un cop rebut l’informe esmentat, i en consonància amb la con-
clusió del mateix, la sentència no canvia la normativa vigent a Catalunya i per tant, 
no és necessari fer cap Pla d’adaptació.

Barcelona, 14 de desembre de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

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

Control del compliment de la Resolució 198/XI, sobre la defensa del 
municipi de Medinyà
290-00183/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45762 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 198/XI, sobre la 
defensa del municipi de Medinyà (tram. 290-00183/11), us informo del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya ha defensat en tot moment el municipi 
de Medinyà des de la seva creació mitjançant la Llei 8/2015, del 10 de juny, i ha em-
près totes les accions legals i polítiques al seu abast, per a avançar cap a la restitució 
de la condició de municipi a tots els efectes, a Medinyà. Així mateix ha prestat en 
tot moment assessorament jurídic i tècnic al nou municipi.

S’ha de tenir present en tot moment que el Parlament de Catalunya va aprovar la 
llei de creació del municipi de Medinyà en exercici de les competències en matèria 
de règim local que té atribuïdes la Generalitat per la Constitució Espanyola i per 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que Medinyà, compleix amb els requeriments 
exigits per esdevenir municipi en tractar-se d’un nucli clarament diferenciat, amb 
característiques pròpies i dotat dels serveis i les infraestructures associats.

Cal destacar que el Govern de la Generalitat s’ha personat en el recurs d’incons-
titucionalitat promogut pel Govern de l’Estat contra la Llei 8/2015, de 10 de juny, 
de creació del municipi de Medinyà i ha presentat al·legacions en defensa d’aquesta 
Llei al considerar que la creació del municipi es tracta d’una restitució de la condició 
de municipi que havia tingut Medinyà fins l’any 1972, data en què es va aprovar la 
seva incorporació al municipi limítrof de Sant Julià de Ramis, mitjançant el Decret 
2049/1972, de 13 de juliol. La posició del Govern es sustenta també en el fet que el 
propi Ministeri de Justícia ha reconegut de forma expressa la creació del nou mu-
nicipi en l’Ordre JUS/227/2016, de 16 de febrer, per la qual es disposa l’entrada en 
funcionament del Jutjat de Pau de Medinyà.

El 22 de juny de 2015, la Direcció General d’Administració Local va inscriure 
d’ofici el municipi de Medinyà al Registre del sector públic local de Catalunya. En 
canvi, el Govern de l’Estat va denegar la inscripció en el Registro de Entidades Loca-
les dependent del MINHAP, per no quedar acreditat el compliment del requisit esta-
blert en l’article 13.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, relatiu a que els municipis de nova creació només podran constituir-se sobre 
la base de nuclis de població territorialment diferenciats, d’almenys 5.000 habitants.
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Contra aquesta Resolució denegatòria, la Direcció General d’Administració Lo-
cal, l’Ajuntament de Sant Julià de Ramis i la Comissió Gestora de l’Ajuntament de 
Medinyà van formular una sèrie de requeriments previs que han estat desestimats.

Finalment, l’11 d’octubre de 2016 es va dur a terme la fitació del municipi de Me-
dinyà, d’acord amb el que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 8/2015, 
de 10 de juny, de creació del municipi de Medinyà. En aquesta data es van reunir, 
prèvia convocatòria de la directora general d’Administració Local, els representants 
dels ajuntaments de Sant Julià de Ramis i de Medinyà i de la Direcció general d’Ad-
ministració Local i es va estendre la corresponent acta de reconeixement de la línia 
de terme i assenyalament de les fites comunes dels termes municipals de Medinyà i 
de Sant Julià de Ramis.

Medinyà consta, doncs, inscrit en el Registre del sector públic local de Catalunya 
com a municipi de Catalunya. Aquesta inscripció, a banda d’identificar el municipi 
amb un codi únic per a totes les seves relacions amb la Generalitat, permet que Me-
dinyà pugui ser receptor d’ajuts i subvencions amb les mateixes condicions que la 
resta de municipis catalans.

Això ha permès que Medinyà pugui participar en els ingressos de la Generalitat 
a través del Fons de cooperació Local a partir de l’anualitat 2016 i que hagi pogut 
presentar-se a la convocatòria de la línia de subvencions per a despeses de repara-
cions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al 
període 2016-2017.

Barcelona, 14 de desembre de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

Control del compliment de la Resolució 210/XI, sobre la mort sobtada 
cardíaca
290-00195/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 45312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 210/XI, sobre la mort sobtada cardíaca, amb número de tra-
mitació 290-00195/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió 
d’Afers Institucionals.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 45312).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 19.01.2017 al 08.02.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
09.02.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.12.2016.
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Control del compliment de la Resolució 211/XI, sobre la carretera 
B-500 entre Badalona i Mollet del Vallès
290-00196/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45186 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 211/XI, sobre la 
carretera B-500 entre Badalona i Mollet del Vallès (tram. 290-00196/11), us informo 
del següent:

Tot i que no s’observa una problemàtica greu d’accidentalitat a la via en aquest 
tram, ni n’existeix una accidentalitat associada, s’ha previst dur a terme durant l’any 
2017 un seguit d’actuacions que cerquen bàsicament la millora de la seguretat viària 
al llarg de la travessera. Aquestes actuacions són les següents:

– Reforç de la senyalització vertical al llarg de tota la travessera de Sant Fost de 
Campsentelles. Es farà una revisió global, reubicant alguns senyals existents, im-
plantant-ne alguns senyals de nous i afegint plaques complementàries a les existents 
per incidir en els límits de velocitat establerts.

– Canvi de límit de velocitat establert al tram de travessera dels 50 km/h actuals 
als 40 km/h futurs.

– Instal·lació dels senyals S-500 / S-510, d’inici i final de travessera als dos ex-
trems, buscant una millor percepció per l’usuari.

– Comunicació a l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles de la necessitat 
que es revisi la ubicació dels senyals informatius tipus S-13, d’existència de pas de 
vianants, i en cas que en manqui algun el reposi. També caldrà que canviï la situació 
d’algun senyal per qüestions de visibilitat.

– Instal·lació a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles, tal com 
tenia previst, d’un semàfor amb fase vermella per vehicles amb velocitat d’aproxi-
mació superior a la legal (50 km/h) a la zona de l’encreuament amb el carrer Severo 
Ochoa. Aquest semàfor no regula la cruïlla d’aquest punt, ja que, l’estat actual de 
l’accés des del carrer Sot no ho permet.

– Pintat a càrrec de l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles d’un nou pas de 
vianants a la zona del cementiri, al PK 10,960 de la B-500, a la zona del creuament 
amb el carrer de les Heures. Aquest pintat restarà supeditat a la materialització d’un 
itinerari de vianants segregat que connecti amb el pas, inclòs el tram de travessera.

– Pintat d’un zebrat que es compatibilitzarà amb els girs a esquerres al tram 
d’entrada al costat Badalona, al llarg dels 710 metres on la secció de la via és més 
amplia. L’inici d’aquest se situa al PK 10,010 i el final al PK 10,720, coincidint amb 
la zona del pas de vianants del cementiri. Per incidir en la limitació de la velocitat, 
aquest inclou la col·locació de pintura sonora tipus «extruder».

– També s’eliminaran tots els avançaments existents a la zona tot respectant els 
existents girs a esquerres legalitzats, també es farà a la zona del zebrat.

– Finalment, s’emplaçarà l’Ajuntament de Sant Fost de Campsentelles a realit-
zar els treballs adequats en l’arbrat per tal que no limitin la visibilitat dels senyals.

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 212/XI, sobre la carretera 
B-500 a Sant Fost de Campsentelles
290-00197/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45187 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 212/XI, sobre la 
carretera B-500 a Sant Fost de Campsentelles (tram. 290-00197/11), us informo del 
següent:

El Govern, mitjançant el Departament de Territori i Sostenibilitat, que gestiona 
la carretera B-500, reconeix la necessitat de construir la variant d’aquesta via al seu 
pas pel nucli urbà de Sant Fost de Campsentelles. En aquest sentit existeix l’estudi 
informatiu d’un possible traçat alternatiu a l’actual B-500 dins de l’anomenat túnel 
de la Conreria, previst dins de la planificació viària (PITC).

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 213/XI, sobre la construcció 
de la variant de les Preses
290-00198/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45188 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 213/XI, sobre la 
construcció de la variant de les Preses (tram. 290-00198/11), us informo del següent:

El Govern de Catalunya considera prioritària la construcció de la variant de les 
Preses i ha impulsat l’acabament de la redacció del seu nou estudi informatiu. Es tre-
balla buscant el màxim consens territorial possible per tal que la informació pública 
preceptiva permeti aprovar definitivament l’estudi esmentat i, d’aquesta manera, po-
der redactar el projecte constructiu per programar-ne les obres.

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 214/XI, sobre les obres de 
desdoblament de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú
290-00199/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45189 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 214/XI, sobre les 
obres de desdoblament de la carretera C-66 entre Banyoles i Besalú (tram. 290-
00199/11), us informo del següent:

Actualment estan en redacció els projectes de «Millora general. Seguretat viària. 
Millora de seguretat i reestudi de la secció transversal. Carretera C-66. PK 50,450 
al 55,800. Tram: Serinyà - Sant Ferriol» i «Millora local. Seguretat viària. Millo-
res de seguretat i reestudi de la secció transversal. Carrereta C-66, del PK 41,900 
al 50,450. Tram: Cornellà de Terri - Serinyà», per tal que un cop estiguin enllestits, 
puguin ser programades tan aviat com sigui possible les obres corresponents.

També s’ha considerat prioritari el desdoblament de la C-66 de Banyoles a Besa-
lú, per programar l’actuació quan el context pressupostari ho permeti.

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 215/XI, sobre la circulació de 
megacamions
290-00200/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45904 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 215/XI, sobre la 
circulació de megacamions (tram. 290-00200/11), us informo del següent:

Des de la perspectiva de la circulació de vehicles, la gestió de la qual correspon al 
Servei Català de Trànsit, les limitacions que es plantegen són amb independència del 
titular de la via. Així, en la pròpia Circular 3/2016, s’estableix que abans d’atorgar una 
autorització es comprovarà que «l’itinerari sol·licitat passa principalment per autopistes, 
autovies o vies desdoblades, i només usa la xarxa de doble sentit de circulació en els re-
correguts mínims indispensables per arribar o sortir dels punts de càrrega o descàrrega».

El Servei Català de Trànsit ha establert com a criteri de tramitació de les autoritza-
cions per a conjunts de vehicles en configuració euromodular (fins a 25 metres de longi-
tud i una massa total de conjunt de 60 tones) el previst en el punt b) d’aquesta Resolució.

Aquesta exigència s’ha plasmat mitjançat la Circular 3/2016 del Servei Català 
de Trànsit, en la qual, entre d’altres aspectes, s’exigeix als sol·licitants la presentació 
d’un Certificat Tècnic del Conjunt on es valida, per una persona experta indepen-
dent, la concurrència de les condicions tècniques mínimes específiques de cada un 
dels vehicles i en conjunt, per una banda, i de l’altra, la necessitat d’obtenir de cada 
tram viari per on circularà, inclosos els urbans, una valoració de les prestacions de 
viabilitat i de seguretat, de forma individualitzada, per a poder atorgar l’autorització.
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Per últim, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat ha avaluat les re-
percussions del pas dels megacamions en el manteniment de la xarxa de carreteres 
i no s’han trobat diferències significatives en aquest concepte.

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 216/XI, sobre la reparació 
dels camins de titularitat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre
290-00201/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45905 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 216/XI, sobre la 
reparació dels camins de titularitat de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre (tram. 
290-00201/11), us informo del següent:

El Secretari d’Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Sos-
tenibilitat s’ha adreçat al Secretari d’Estat d’Infraestructures, Transports i Habitatge 
del Ministeri de Foment adjuntant aquesta resolució, a fi que s’estudiïn, d’acord amb 
les administracions autonòmiques, provincials o locals afectades, les característi-
ques que els camins esmentats han de tenir per passar a formar part de les respec-
tives xarxes de carreteres. A la vegada, s’ha d’assignar la partida pressupostària del 
Ministeri corresponent per a l’adequació dels camins esmentats.

Així mateix, un cop finalitzades les obres d’adequació esmentades, s’hauria de 
procedir al traspàs de les titularitats respectives.

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 217/XI, sobre les obres de 
condicionament de la carretera C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell
290-00202/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45190 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 217/XI, sobre 
les obres de condicionament de la carretera C-73 entre Linyola i Bellcaire d’Urgell 
(tram. 290-00202/11), us informo del següent:

El Govern ha redactat el projecte per a la millora i condicionament de la carrete-
ra C-73 de Linyola a Bellcaire d’Urgell i licitarà l’actuació durant l’any 2017.

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 218/XI, sobre la freqüència 
d’aturades dels trens de rodalia a Viladecans
290-00203/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45906 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 218/XI, sobre la 
freqüència d’aturades dels trens de rodalia a Viladecans (tram. 290-00203/11), us 
informo del següent:

Des del dia 12 de novembre de 2016 el Departament de Territori i Sostenibili-
tat ha incrementat els serveis ferroviaris de Rodalies a Viladecans (Baix Llobregat) 
amb 58 trens més tant els caps de setmana com els festius. Aquest reforç s’ha fet per 
atendre la demanda del nou centre comercial que s’ha obert al municipi.

El servei ha passat dels 36 trens en direcció a Vilanova i la Geltrú (Garraf) i 39 
en direcció a Barcelona que hi havia, a 65 i 68, respectivament. Aquesta mesura, que 
s’ha posat en marxa la primera quinzena de novembre, permet disposar de quatre 
trens cada hora i d’una oferta global de 133 freqüències. Pel que fa als dies feiners, 
s’ha mantingut l’oferta de 64 trens en direcció a Barcelona i 71 trens en direcció Vi-
lanova i la Geltrú.

A banda d’aquesta millora, en el marc de l’estudi global de reconfiguració del 
conjunt de serveis de rodalia de Catalunya i, més concretament, en la nova oferta 
que caldrà fer en els serveis cap al sud del territori amb l’entrada en funcionament 
del nou corredor Vandellòs-Tarragona es preveu analitzar el nivell de servei a l’esta-
ció de Viladecans en funció de la demanda existent

Així mateix, el Govern de la Generalitat ha instat reiteradament el Govern d’Es-
panya, en les múltiples reunions bilaterals que manté el Departament de Territori i 
Sostenibilitat amb el Ministeri de Foment, a l’impuls i finalització dels treballs que 
resten per a la conclusió de les obres del nou corredor Vandellòs-Camp de Tarrago-
na, a fi de permetre introduir les millores que aquesta infraestructura comportarà 
per al servei.

Finalment, el Govern de la Generalitat va crear el passat 25 de maig la Taula 
Estratègica Catalana del Corredor Mediterrani per a l’impuls de les infraestructu-
res necessàries. En aquesta Taula hi participen tots els sectors implicats: adminis-
tracions, agents econòmics i agents socials. Concretament, pel que fa a les infraes-
tructures, una de les funcions de la Taula és la definició d’una agenda d’inversions 
en infraestructures, acordada amb el Govern de l’Estat i la Unió Europea, sent una 
de les actuacions bàsiques considerades la finalització de les obres del nou corredor 
Vandellòs-Camp de Tarragona.

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 219/XI, sobre les mesures per 
a reduir l’accidentalitat a la carretera B-124
290-00204/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45191 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 219/XI, sobre les 
mesures per a reduir l’accidentalitat a la carretera B-124 (tram. 290-00204/11), us 
informo del següent:

El Govern, mitjançant el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, que ges-
tiona la B-124, està duent a terme un estudi de l’abalisament i senyalització de la 
B-124 entre Sabadell i Sant Llorenç de Savall. També s’ha plantejat el tancament del 
carril central de gir, direcció Sabadell, en el PK 4,650 i dels dos carrils centrals de 
gir en el PK 5,850, atesa la seva proximitat a les rotondes existents.

Així mateix s’ha previst reforçar, abans de final d’any, la senyalització existent 
al revolt situat entre el PK 3,700 i 3,900, mitjançant la implantació de fites cilíndri-
ques H-175.

Pel que fa al trànsit de ciclistes, s’ha donat trasllat per anàlisi al grup de treball 
de carreteres compartides la proposta d’implantar una senyalització especial a la 
carretera B-124 entre Sabadell i Castellar del Vallès en funció dels criteris establerts 
pel Grup de Treball GT-32 sobre senyalització. En aquests moments, aquesta petició 
es troba en fase d’estudi per part del grup esmentat.

Així mateix, el projecte de desdoblament de la B-124 inclou l’execució d’una 
via ciclista que uneix el polígon industrial en el PK 3,500 amb el carril bici existent 
d’accés a Castellar del Vallès, amb un pas inferior sota la carretera per evitar qual-
sevol tipus d’intersecció a nivell. En tot cas, i a banda del projecte esmentat, s’han 
analitzat diferents opcions alternatives per donar continuïtat a la via ciclista entre 
l’entorn del PK 3,300 i el nucli de Sabadell, ja sigui seguint l’eix de la carretera o bé 
executant una rampa de connexió amb els camins d’accés a Sabadell que discorren 
per la llera del riu Ripoll.

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 220/XI, sobre els trens Avant 
entre Lleida i Barcelona
290-00205/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45192 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 220/XI, sobre els 
trens Avant entre Lleida i Barcelona (tram. 290-00205/11), us informo del següent:

La resolució del Parlament es correspon amb els plantejaments i actuacions que 
està duent a terme el Departament.
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Així, pel que fa als serveis Avant, s’ha insistit davant l’Administració General de 
l’Estat en garantir un tracte tarifari adequat en aquests serveis i també afavorir la 
seva integració amb els bitllets de Rodalies de Catalunya.

Pel que fa a les infraestructures, el Departament ja ha manifestat formalment a 
l’Administració General de l’Estat la voluntat d’assumir el conjunt de competències 
sobre les infraestructures ferroviàries que transcorren íntegrament per Catalunya

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 221/XI, sobre el manteniment 
de la freqüència de pas dels autobusos de la línia que passa per 
Alcoletge
290-00206/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45193 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 221/XI, sobre el 
manteniment de la freqüència de pas dels autobusos de la línia que passa per Alco-
letge (tram. 290-00206/11), us informo del següent:

En cap cas la Generalitat ha reduït ni té cap previsió de reducció dels serveis de 
bus que donen servei a Alcoletge.

El nou servei implantat bus/tren per al corredor Lleida - la Pobla no ha compor-
tat cap alteració per a l’oferta de servei de bus per al municipi d’Alcoletge.

La Direcció General de Transports i Mobilitat ja ha aclarit aquest aspecte a 
l’Ajuntament d’Alcoletge davant els dubtes que havien sorgit per una mala interpre-
tació de la informació rebuda, ja que aquesta és referia als serveis concrets afectats 
per les noves circulacions ferroviàries entre els quals no es trobaven afectats els 
serveis que atenen la comunicació d’Alcoletge amb la ciutat de Lleida, que no han 
sofert cap tipus d’alteració.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 222/XI, sobre el projecte 
d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou
290-00207/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45332 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 222/XI, sobre el 
projecte d’ampliació del Centre Recreatiu i Turístic de Vila-seca i Salou (tram. 290-
00207/11), us informo del següent:



BOPC 292
21 de desembre de 2016

4.50.01. Compliment de resolucions 53 

Pel que fa al punt a), durant el mes de juliol, el Govern va dur a terme tot un se-
guit de sessions informatives amb els agents socioeconòmics del Camp de Tarrago-
na i de les Terres de l’Ebre, així com sessions del consorci del CRT, de la comissió 
territorial d’urbanisme del Camp de Tarragona, i de la comissió de seguiment del 
Pla Director del Centre Turístic i Recreatiu de Vila‐Seca i Salou.

Quant al punt b), el Pla Director del Centre Turístic i Recreatiu de Vila‐Seca i 
Salou ha estat sotmès al tràmit d’informació pública als ens locals compresos en el 
seu àmbit territorial. Aquest tràmit ha finalitzat el 28 d’octubre de 2016. Prèviament, 
el Pla director va estar sotmès a informació pública de la ciutadania en general i, de 
manera simultània, es va sol·licitar informe als departaments interessats i als orga-
nismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

Finalment, en relació amb els tràmits esmentats en l’apartat anterior, formen 
part del procediment de tramitació dels Plans directors urbanístics establert per la 
legislació vigent a Catalunya en matèria urbanística, tramitació que finalitza amb 
la resolució definitiva per part del titular de la conselleria competent en matèria 
d’urbanisme.

Barcelona, 9 de desembre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

Control del compliment de la Resolució 223/XI, sobre l’estació de 
tren de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat
290-00208/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45194 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 223/XI, sobre 
l’estació de tren de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat (tram. 290-00208/11), us 
informo del següent:

El Govern de la Generalitat ha instat el Ministeri de Foment i Adif, a que ade-
qui el pla d’obres de remodelació de l’estació de Bellvitge en relació i que executi 
les actuacions de millora de l’accessibilitat de l’estació. Així mateix, aquesta sol·li-
citud, ha estat reiterada als escrits enviats al Ministeri de Foment i Adif, amb data 
19 d’octubre de 2016.

Pel que fa al túnel ferroviari a l’Hospitalet de Llobregat, el Govern de la Genera-
litat ha reiterat, mitjançant l’escrit adreçat al Ministeri de Foment de data 19 d’octu-
bre de 2016, la sol·licitud d’establiment d’un compromís en relació amb la programa-
ció de les actuacions d’integració del ferrocarril al terme municipal de l’Hospitalet 
de Llobregat.

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 236/XI, sobre el garantiment 
de l’atenció continuada al CAP Centre, de Lloret de Mar
290-00221/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 45313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 236/XI, sobre el garantiment de l’atenció continuada al CAP 
Centre, de Lloret de Mar, amb número de tramitació 290-00221/11, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 45313).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 20.01.2017 al 09.02.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
10.02.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.12.2016.

Control del compliment de la Resolució 237/XI, sobre la recuperació 
de serveis de l’Hospital Comarcal de Blanes i del servei nocturn de 
centres d’atenció primària de la Selva
290-00222/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 45314 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 237/XI, sobre la recuperació de serveis de l’Hospital Comarcal 
de Blanes i del servei nocturn de centres d’atenció primària de la Selva, amb núme-
ro de tramitació 290-00222/11, el control de compliment de la qual correspon a la 
Comissió de Salut.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 45314).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 20.01.2017 al 09.02.2017) del termini que dispo-
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sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
10.02.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.12.2016.

Control del compliment de la Resolució 238/XI, sobre la reobertura 
del servei d’atenció continuada del CAP Sitges i del consultori de 
Garraf, i sobre la qualitat dels serveis de salut de Sitges
290-00223/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 45315 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 238/XI, sobre la reobertura del servei d’atenció continuada del 
CAP Sitges i del consultori de Garraf, i sobre la qualitat dels serveis de salut de Sit-
ges, amb número de tramitació 290-00223/11, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 45315).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 20.01.2017 al 09.02.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
10.02.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.12.2016.

Control del compliment de la Resolució 239/XI, sobre l’ampliació del 
CAP El Pla, de Sant Feliu de Llobregat
290-00224/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 45316 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Moció / Resolució 239/XI, sobre l’ampliació del CAP El Pla, de Sant Fe-
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liu de Llobregat, amb número de tramitació 290-00224/11, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 45316).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 20.01.2017 al 09.02.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
10.02.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.12.2016.

Control del compliment de la Resolució 240/XI, sobre l’atenció als 
afectats per la talidomida
290-00225/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 45317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.12.2016

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 240/XI, sobre l’atenció als afectats per la talidomida, amb nú-
mero de tramitació 290-00225/11, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Salut.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 45317).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 20.01.2017 al 09.02.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
10.02.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.12.2016.
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Control del compliment de la Resolució 249/XI, sobre la creació d’un 
pla de desenvolupament de les infraestructures i dels serveis dels 
polígons industrials
290-00234/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45195 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 249/XI, sobre la 
creació d’un pla de desenvolupament de les infraestructures i dels serveis dels polí-
gons industrials (tram. 290-00234/11), us informo del següent:

D’una banda, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit impulsar el 
Pla d’impuls i modernització dels sectors industrials i logístics i per aquest motiu ha 
encarregat a l’empresa CIMALSA la seva redacció.

El Pla esmentat estudiarà la implantació i definirà una proposta de model de 
gestió públicoprivada dels polígons industrials i logístics, amb les aportacions dels 
actors implicats i que garanteixi aspectes com les infraestructures tecnològiques, les 
capacitats energètiques, la sostenibilitat ambiental, la seguretat i el manteniment i 
la dotació d’infraestructures i serveis. Aquest Pla inclourà, entre d’altres, els sectors 
industrials de Castellar del Vallès.

D’altra banda, actualment s’ha impulsat, i ja es troba en fase de licitació, el Pla 
Específic de Mobilitat del Vallès que, entre d’altres objectius, valorarà l’oportuni-
tat, la integració territorial i la millora del disseny i el traçat de les diferents infra-
estructures de mobilitat en l’àmbit dels Vallesos. En el Pla, es podran desenvolupar 
els esquemes de funcionament viari i de connectivitat entre les diferents carreteres 
existents com la B-124, la Ronda oest de Sabadell i la C-58.

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 335/XI, sobre el soterrament 
de les vies del tren al pas per Sant Feliu de Llobregat
290-00310/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 45196 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 335/XI, sobre 
el soterrament de les vies del tren al pas per Sant Feliu de Llobregat (tram. 290-
00310/11), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha donat compliment a aquesta re-
solució mitjançant l’escrit enviat al Ministeri de Foment, el passat 23 de novembre 
d’enguany, en el qual es sol·licita la inclusió de dotacions econòmiques al pressupost 
general de l’Estat del 2017, per a l’inici de l’execució del projecte constructiu de so-
terrament ferroviari al pas per Sant Feliu de Llobregat.
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Així mateix, el Govern de la Generalitat abordarà les gestions referents al soter-
rament de les vies del tren a Sant Feliu de Llobregat en les diferents reunions que 
manté amb el Govern de l’Estat en relació amb inversions ferroviàries.

En concret, el proppassat mes de maig, el Departament de Territori i Sostenibi-
litat, l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat i el Ministeri de Foment es van reunir 
a Madrid per tractat aquest tema.

Barcelona, 30 de novembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 36/XI, sobre les polítiques 
d’agricultura, ramaderia i pesca
390-00036/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 45742 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 36/XI, sobre les polítiques d’agri-
cultura, ramaderia i pesca (tram. 390-00036/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1) de la moció, l’Estratègia Industrial de Catalunya té un enfo-
cament sectorial, de forma que ha identificat set àmbits sectorials líders on Catalu-
nya presenta avantatges competitius i massa crítica. Uns àmbits sobre els quals s’ha 
de basar la recuperació de l’activitat industrial i sobre els quals el Govern orientarà 
les seves polítiques. Es tracta dels següents programes d’impuls: indústries alimen-
tàries; indústries de la química, l’energia i els recursos; sistemes industrials; indús-
tries del disseny; indústries de la mobilitat sostenible; indústries de la salut i ciències 
de la vida i, finalment, indústries culturals basades en l’experiència.

De forma complementària als programes d’impuls, el Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Alimentació impulsa els productes de qualitat i proximitat 
i les polítiques de millora de la competitivitat de la indústria agroalimentària en el 
seu conjunt. Ja que:

– El compromís ferm del DARP és de recolzar a tots els productors i productes 
de Catalunya.

– Catalunya, en la seva estructura de producció, presenta una estructura mixta, 
tant de producció agrícola com ramadera, per tant, defensem els dos tipus de pro-
ducció.

– Les recomanacions que provenen de Salut és mantenir una alimentació salu-
dable i variada, per tant una alimentació mixta i basada en la Dieta Mediterrània.

En relació al punt 2a), el DARP, dins del Programa de Desenvolupament Rural, 
convoca anualment la mesura d’ajuts a la competitivitat agrària que preveu inver-
sions per augmentar la competitivitat de les explotacions.

Aquest programa té una durada de 7 anys i un pressupost de despesa pública 
total de 811 milions d’euros, dels que la Generalitat hi aporta 405 milions d’euros.

Pel que fa al punt 2b), actualment, el CAR ja col·labora activament amb els agri-
cultors de les comarques afectades per danys a l’agricultura causats per espècies 
de fauna silvestre o a la ramaderia extensiva. Per millorar aquestes actuacions en 
aquestes comarques i en d’altres, dins dels CAR, s’ha creat el Grup de Gestió Cine-
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gètica i Captura d’Animals, que té, entre d’altres funcions, la de la lluita i prevenció 
contra els danys a l’agricultura. Està previst que aquests agents, experts en l’ús d’ar-
mes de gestió, tinguin la formació específica adequada i el material més idoni per 
ser més eficients en la seva feina. D’altra banda, el DARP ha invertit en la modifica-
ció i adaptació de dos vehicles per a millorar les tècniques de captura de les espèci-
es que causen danys a l’agricultura. És per això que la millora en recursos humans 
i econòmics haurà de contribuir activament a millorar l’eficàcia de les actuacions.

En relació a l’adopció de les mesures adequades per a minimitzar els atacs de la 
fauna salvatge cinegètica a la ramaderia extensiva i l’agricultura per part de conills 
i senglars, el DARP està treballant en diferents fronts per tal de poder endegar me-
sures eficaces de prevenció i control. Entre aquestes destaquen:

– Elaboració i impuls d’un Pla de prevenció dels danys i riscos originats per la 
fauna cinegètica. Aquest Pla està avançat i en breu serà discutit amb els diferents 
sectors implicats.

– La Creació d’una Comissió Interdepartamental que permeti un treball trans-
versal a nivell de tot el Govern.

– L’anàlisi dels fluxos econòmics i perjudicis econòmics en relació a aquest pro-
blema i l’estudi de mesures de prevenció i compensació de danys.

– La modificació de la Llei de Caça, en especial amb l’objectiu d’adaptar-la a la 
situació actual i resoldre les dificultats i incongruències que presenta actualment.

– La tramitació i aprovació d’un Decret sobre comercialització de carn de caça 
que afavoreixi a més l’extracció d’aquests animals del medi.

– L’ampliació dels períodes hàbils de caça i la facilitació de l’activitat cinegètica.
– La millora dels procediments, la simplificació administrativa i l’acostament de 

la tramitació al territori.
– La creació d’òrgans de de coordinació de prevenció de danys a les zones de 

seguretat
– La implantació d’una sèrie de plans pilot a algunes zones del país amb proble-

mes més importants.
Per minimitzar danys de fauna salvatge sobre la ramaderia, el Departament de 

Territori i Sostenibilitat té un programa d’agrupació de ramats en instal·lacions se-
gures i amb vigilància. A tal efecte, agrupa ramats de diferents propietaris, paga 
pastors, paga infraestructura (tanques, cabanes de pastors, etc.), facilita gossos de 
protecció als ramats, etc. Part del finançament és a càrrec del projecte PirosLife en 
els territoris on hi ha presència d’ós (Pallars Sobirà i Vall d’Aran).

Pel que fa a garantir les indemnitzacions, ja fa molts anys que la Generalitat les 
garanteix d’acord amb el Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procedi-
ments de compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per 
espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona. A més, des del mes de 
juliol de 2016, la Generalitat ha inclòs en la seva pòlissa de responsabilitat patrimo-
nial els danys de fauna protegida. D’aquesta manera, es garanteix una celeritat en el 
pagament que, per la via ordinària, amb els problemes de tresoreria de la Generalitat 
no es podria afrontar.

Pel que fa al punt 2c), al marge de que els conills no són espècies invasores sinó 
autòctones i que estan parlant d’espècies autòctones en la majoria de casos, recollim 
l’esperit de la proposta:

– Actualment a les zones amb danys es poden caçar o capturar les espècies que 
produeixen danys durant tot l’any, ja sigui mitjançant el període hàbil de caça o mit-
jançant autoritzacions especials. No es pot ampliar més el termini amb la llei actual.

– En el cas del senglar, en les èpoques més conflictives fins i tot existeix un for-
mulari web de comunicació per tal d’agilitar fer les batudes o actuacions pertinents.

– S’està impulsant la modificació de la Llei de Caça, per tal de facilitar i resoldre 
diversos problemes que genera actualment. També per tal de diferenciar la caça es-
portiva de la caça per control de fauna, i fer més efectiu aquest darrer cas.
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– S’està preparant un nou procediment amb l’objectiu de simplificar adminis-
trativament l’autorització d’actuacions per danys i acostant la tramitació al territori.

– S’està concretant i ampliant els sistemes de captura.
– S’està iniciant la implantació d’un conjunt de plans pilot a algunes zones del 

país amb problemes més importants.
Sobre el punt 2d), el pla de fruita a les escoles és un dels plans que s’està duent a 

terme sense cap interrupció, contingència i amb continuïtat de dotació econòmica.
Des de Catalunya, amb el suport europeu, hem impulsat un pla de consum de 

fruita i verdura a les escoles. Enguany serà el setè any consecutiu que es duu a terme 
amb l’objectiu essencial de contribuir a promoure els hàbits alimentaris saludables 
entre la població i aconseguir que a llarg termini s’incrementi el consum de fruita 
i en conseqüència, contribueixi a assegurar la producció local i les rendes dels pro-
ductors.

Enguany participen en el pla 1.213 centres educatius i arribarà a prop de 293.000 
nens i nenes de segon cicle d’educació infantil i de primària (edats entre 3 i 12 anys)

Durant aquest curs la previsió de distribució és de 1.000 tones de fruites i hor-
talisses (poma, pera, mandarina, taronja, maduixot, plàtan, cirera, nespra, albercoc, 
préssec, nectarina, kiwi, pastanaga i cirerol) durant els mesos de gener a juny, de les 
quals fins ara s’han distribuït 600 tones de producte.

L’aportació econòmica a aquesta convocatòria (DOGC 7156, de 6 de juliol), 
d’ajuts a la promoció i el subministrament de fruites i hortalisses a l’alumnat de 
centres escolars per al curs 2016/2017 té un import de 484.168,00€, d’acord amb les 
anualitats següents:

– 100.000,00 € (2016)
– 384.168,00 € (2017)
Pel que fa al punt 2e), la Direcció General de Forests durant l’any 2016, ha estat 

realitzant tots els passos preliminars per a l’elaboració del reglament de pesca con-
tinental, d’acord amb la Llei 22/2009, del 23 de desembre, d’ordenació sostenible de 
la pesca en aigües continentals. En concret, s’ha elaborat la proposta i s’ha treballat 
conjuntament amb l’Assessoria Jurídica del Departament un esborrany que un cop 
estigui tancat es passarà a consulta de tots el agents implicats. Aquest esborrany està 
pràcticament tancat, i en la seva elaboració han participat diverses unitats del De-
partament. El dia 17 de novembre de 2016 en la reunió del Consell Assessor de la 
Pesca Continental es va comunicar que en les properes setmanes es faria una reunió 
extraordinària per a tractar aquest tema.

Pel que fa al punt 2f), el Govern ja ha establert contactes amb el Ministeri (MA-
GRAMA) i ha assistit a reunions per tal que s’aclareixi la interpretació de la Sentèn-
cia del Tribunal Suprem i que la seva aplicació no impliqui que els pescadors cata-
lans no puguin exercir la seva activitat. La competència en aquest punt és exclusiva 
de l’Estat i ja coneix perfectament el que demanen els pescadors. Actualment està 
impulsant una modificació del Real Decret d’espècies invasores. En tot cas, la mo-
dificació de la Llei li correspon al Congrés de Diputats i el seu impuls al Govern 
Espanyol.

Pel que fa al punt 2g), la Generalitat impulsarà la coordinació per a una regula-
ció única o, si més no, harmonitzada. Les diferències existents segurament desapa-
reixeran amb l’aplicació de la Sentència del Tribunal Suprem en matèria d’espècies 
invasores.

Des del Departament de Territori i Sostenibilitat, les competències sobre el do-
mini públic hidràulic recauen sobre les confederacions hidrogràfiques. En el cas 
dels rius que s’enumeren en la moció són a la conca de l’Ebre, és a dir, competència 
de la confederació hidrogràfica de l’Ebre. Tot i això, s’ha delegat a l’Agència Catala-
na de l’Aigua la competència de policia del domini públic hidràulic, bàsicament re-
alitzant la vigilància del compliment de la llei d’aigües en el medi hídric i realitzant 
les inspeccions sobre fets/actuacions concrets.
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Pel que fa al punt 2h), els pagaments es preveuen que es facin efectius a partir 
del 15 de desembre.

Pel que fa al punt 3), el DARP ha pagat, de la convocatòria del 2015, el 100% 
dels ajuts directes del primer pilar de la PAC i tots els ajuts de sostenibilitat associats 
al Contracte Global d’Explotació (CGE) del PDR14-20. Resten pendents pagaments 
complementaris, per completar el pagament inicial, en l’ajut a les zones amb limita-
cions naturals, ajut als sistemes alternatius a la lluita química i a l’ajut de ramaderia 
ecològica. Tots previst realitzar-los a finals de l’any 2016.

Sobre el punt 4a), la Direcció General d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agro-
alimentàries s’han dirigit per carta al Director General de Comerç sol·licitant l’im-
puls de les accions que condueixin a instaurar en els acords i marcs normatius els 
mecanismes necessaris per regular la competència deslleial, la morositat, i el control 
antidúmping. Des del DARP es fa control oficial de la qualitat dels aliments a les 
empreses catalanes, tant dels productes catalans com dels que es comercialitzen de 
fora de Catalunya de manera permanent. Aquesta mesura també afecta a l’Agència 
Catalana del Consum. S’han reforçat les mesures de col·laboració interdepartamen-
tals per impulsar els instruments de control. El títol III de la Llei 14/2003, de 13 de 
juny, de qualitat agroalimentària, regula l’assegurament de la qualitat agroalimen-
tària, amb la finalitat de garantir la conformitat dels productes agroalimentaris i la 
competència lleial en les transaccions comercials. El títol es divideix en tres capí-
tols, el primer dels quals en defineix l’objecte i l’àmbit d’aplicació, partint d’un con-
cepte global que inclou les fases de producció, transformació i comercialització dels 
productes agroalimentaris. El títol IV regula exhaustivament el règim sancionador i 
tipifica les conductes que poden distorsionar o falsejar el funcionament normal del 
sector agroalimentari i dels sistemes de protecció de la qualitat o que poden perju-
dicar la qualitat dels productes, la transparència de les transaccions comercials o els 
consumidors. Aquesta regulació aplega i refon normes certament disperses, àdhuc 
de caràcter reglamentari.

Pel que fa al punt 4b), el Departament de Territori i Sostenibilitat en la seva 
proposta de modificacions de la llei d’acompanyament als pressupostos 2017 no ha 
inclòs cap mesura que pugui eliminar la bonificació que avui rep el sector ramader 
segons l’article 71 apartat 3 del Text refós en matèria d’aigua 3/2003.

Pel que fa al punt 4c), en el projecte de Pressupost del DARP 2016 aprovat pel 
govern estava previst un increment del 13,5% respecte al Pressupost DARP 2015. Es 
continua treballant per recuperar el pressupost perdut de cara als propers exercicis.

Sobre el punt 4d), el pla de transformació informàtica del DARP, que s’inicia a 
l’octubre 2016 al Serveis Territorials, és un element que col·laborarà a una millor 
implantació de les TIC en l’àmbit competencial perquè arribarà a totes les oficines 
comarcals i escoles agràries. A través de les escoles i de la comunitat virtual agro-
alimentària www.ruralcat.net es treballa per a què el món agrícola i rural guanyi 
competitivitat.

Barcelona, 7 de desembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

http://www.ruralcat.net
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Control del compliment de la Moció 50/XI, sobre l’Agència Tributària 
de Catalunya
390-00050/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 45991 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 50/XI, sobre l’Agència Tributària 
de Catalunya (tram. 390-00050/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt a), un cop finalitzada la preparació del pla de desplegament 
territorial i competencial de l’administració tributària de Catalunya, que va ser pre-
sentat en la Comissió d’Economia i Hisenda el passat dia 14 de setembre, i un cop 
informats tant el Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i 
de Béns Mobles de Catalunya, com els representants dels treballadors de les oficines 
liquidadores, a finals del passat mes d’octubre es va procedir per part de l’Agència 
Tributària de Catalunya a denunciar els dos convenis signats amb el Deganat Auto-
nòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles de Catalunya.

Quant al punt b), amb l’objecte de treballar conjuntament els aspectes derivats de 
la transició dels dos convenis, s’han establert diferents comissions de treball entre 
l’ATC i el deganat que desenvoluparan les seves tasques fins a completar la transició 
de funcions dels dos convenis, a 1 de desembre i a 1 de setembre de 2017, respecti-
vament. Paral·lelament, es mantenen reunions periòdiques amb una àmplia comis-
sió dels treballadors de les oficines liquidadores i de representants sindicals per tal 
d’informar-los del desenvolupament de les diferents fases del pla de desplegament 
competencial i territorial de l’administració tributària de Catalunya, que pugui afec-
tar els seus interessos.

En relació amb el punt c), en les reunions periòdiques amb la comissió de treba-
lladors i amb els representants sindicals s’informa de l’evolució del pla de desple-
gament del nou model, fent especial referència a la planificació i gestió dels proces-
sos de provisió dels llocs de treball de les 15 noves oficines pròpies i els 11 punts 
de servei compartits amb altres administracions territorials, i es valoren les seves 
propostes i consideracions. Es tracten aspectes, com ara: el dimensionament de les 
plantilles necessàries, les retribucions i les condicions de treball, les funcions dels 
llocs, el continguts i la difusió dels anuncis de convocatòria, els mèrits a valorar i 
els calendaris dels diferents processos, entre d’altres.

I finalment, en referència al punt d), el Pla de desplegament està definit en les 
oficines pròpies i a finals del mes de desembre estarà tancat pel que fa a les oficines 
compartides.

El passat 30 de novembre es va informar a una delegació de l’ACM i de la FCM 
de l’estat i previsions de desplegament territorial i competencial de l’ATC.

El secretari d’Hisenda va comparèixer a la Comissió d’Economia i Hisenda del 
Parlament de Catalunya, el passat 14 de setembre per informar del contingut del Pla 
de desplegament.

Barcelona, 15 de desembre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
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Control del compliment de la Moció 52/XI, sobre el projecte del 
centre recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou
390-00052/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 45333 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 52/XI, sobre el projecte del centre 
recreatiu i turístic de Vila-seca i Salou (tram. 390-00052/11), us informo del se-
güent:

Pel que fa al punt 2a, la qüestió de confiança superada el passat mes de setembre 
de 2016, no va estar vinculada al projecte del centre recreatiu i turístic de Vila-seca 
i Salou.

Quant als punts 2b i c), el passat 28 d’octubre va finalitzar el període d’infor-
mació pública als ens locals. També s’ha superat el tràmit d’informació pública a la 
ciutadania en general, i s’han sol·licitat els informes als organismes afectats per raó 
de llurs competències sectorials i als departaments interessats.

S’estan resolent les al·legacions presentades pels ajuntaments afectats, amb la vo-
luntat de garantir el consens territorial sobre el contingut del pla. El projecte segueix 
el calendari previst.

En referència al punt 2d) la Resolució ECO/1982/2015, de 7 de setembre, per la 
qual s’aproven les bases i s’obre la convocatòria del concurs públic per obtenir fins 
a un màxim de quatre autoritzacions per a la instal·lació i l’explotació de casinos de 
joc en el centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou, entre el sol·licitants admesos, 
d’acord amb la Resolució ECO/2633/2014, de 24 de novembre, estableix, a la base 
5.2.5.6 a) que es valorarà que els noms comercials proposats incloguin algun dels 
topònims o marca territorial de l’àrea d’influència del centre recreatiu turístic de 
Vila-seca i Salou.

Per altra banda, el punt 5 a) de l’annex 1 de les referides bases «criteris i procedi-
ment de valoració» estableix la puntuació a atorgar quan els noms comercials propo-
sats incloguin algun dels topònims o marca turística territorial de l’àrea d’influència 
del centre recreatiu turístic Vila-seca i Salou.

Per tant, les bases ja inclouen els incentius necessaris per promoure entre els 
inversors la inclusió de topònims locals i de referències a la marca turística del ter-
ritori en les denominacions comercials escollides per a referir-se al centre turístic 
integrat del centre recreatiu turístic de Vila-seca i Salou.

Quant al punt 3, la base 5.2.7.4 obliga als sol·licitants, en cas d’obtenir autorit-
zació per a la instal·lació i autorització d’un casino de joc, a la realització d’un pro-
grama d’àmbit cultural i social en benefici de l’àrea d’influència del centre recreatiu 
turístic.

Per altra banda la base 5.2.7.10 obliga als sol·licitants, en cas d’obtenir autoritza-
ció per a la instal·lació i autorització d’un casino de joc, a destinar un mínim de l’1% 
de l’import d’inversió global per finançar els programes següents:

– Programa relatiu a la prevenció de patologies del joc.
– Programa relatiu a la lluita contra les patologies associades al joc.
– Programa d’organització del temps de treball, (conciliació de vida personal i 

laboral i formació dels treballadors).
– Programa d’àmbit cultural i social (elaborat mitjançant el diàleg continu amb 

els agents socials del territori).
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Finalment, el punt 6e) de l’annex 1 de les referides bases «criteris i procediment 
de valoració» estableix la puntuació a atorgar quan el compromís d’inversió dels 
sol·licitants en programes socials sigui superior a l’1% de la inversió total prevista.

Per tant, les bases, que són les normes del concurs, garanteixen que per obtenir 
autorització d’obertura i funcionament s’ha de destinar una quantitat igual o supe-
rior a l’1% de la inversió total a programes socials i actuacions al territori.

Barcelona, 9 de desembre de 2016
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Moció 53/XI, sobre el règim disciplinari 
dels Mossos d’Esquadra
390-00053/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 45924 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 20.12.2016

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 53/XI, sobre el règim disciplinari 
dels Mossos d’Esquadra (tram. 390-00053/11), us trameto, en document annex, la 
informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 12 de desembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
La Llei de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME) es va apro-

var l’any 1994 i el reglament de règim disciplinari l’any 1995. En aquest temps, el 
cos de Mossos d’Esquadra ha experimentat una profunda transformació i ha com-
pletat el desplegament en tot el territori català. S’han assolit les competències prò-
pies d’un cos de policia integral i el cos s’ha adaptat als profunds canvis que la so-
cietat ha experimentat en els darrers temps, com pertoca a una institució moderna 
del segle XXI.

Vagi per endavant que som conscients de la necessitat de revisió i actualització 
del reglament que desenvolupa l’actual règim disciplinari, tal i com va exposar el 
conseller d’Interior en seu parlamentària el 29 de juny de 2016.

No obstant això, aquests canvis normatius tenen un recorregut més complex atès 
que van incardinats en un canvi profund en el model de la seguretat pública. És 
sabut, que hi ha un interès en modificar l’actual sistema de seguretat pública per 
adaptar-lo a les necessitats i reptes actuals en matèria de seguretat. Serà en el marc 
d’aquesta revisió el moment idoni per introduir les modificacions pertinents en el 
règim jurídic i estatutari vigent de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, i 
per tant, per valorar la revisió i actualització del règim disciplinari actual.

No obstant això, i en relació amb les propostes de millora efectuades us infor-
mem del següent:

a) La incorporació de les actuacions realitzades en el marc d’una informació 
reservada al cos de l’expedient sancionador és un procediment que ja es duu a ter-
me quan s’observa l’existència d’irregularitats disciplinàries, tot i que el Reglament 
183/1995 deixa al criteri de l’instructor la conveniència de que aquesta informació 
formi part de l’expedient disciplinari. No obstant això, dir-vos que en la tramitació 
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dels expedients, tal i com marca la normativa establerta, es practiquen totes aquelles 
actuacions escaients, provinguin o no d’una informació reservada.

Convé recalcar, que la única finalitat d’una informació reservada és aclarir un 
fets ocorreguts així com els seus presumptes responsables. Per si mateixa, la infor-
mació reservada no revesteix un caràcter estrictament formal i no es dirigeix con-
tra una persona determinada, com afirma la jurisprudència (STS de 16 de maig de 
2000)

b) Pel que fa a les comunicacions que practica la Divisió d’Afers Interns, ja si-
guin telefòniques o no, dir-vos que la persona que l’efectua s’identifica en tots els 
casos. Convé afegir, que en aquelles comunicacions que tenen un caràcter formal 
s’han dissenyat uns formularis ad hoc en què es fan constar totes les dades rellevants 
de la citació, tot i que prèviament s’hagi pogut realitzar una comunicació telefònica.

No obstant això, cal estar amatents a l’aplicació de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, 
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, que deroga 
l’antiga 30/1992, i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim Jurídic de les Adminis-
tracions Públiques, pel que fa als procediments de notificació electrònica.

c) Quant a la dotació d’espais perquè els lletrats i els agents puguin tractar, de 
manera reservada, qualsevol aspecte relacionat amb la seva intervenció en el marc 
d’una informació reservada, o qualsevol altra diligència, dir-vos que, actualment, 
la Divisió d’Afers Interns ja disposa d’uns locutoris ad hoc per practicar les decla-
racions. Per aquest motiu, no hi ha cap inconvenient en facilitar aquest espai quan 
així es sol·liciti.

d) Respecte de la formulació de denúncies manifestament falses, informar-vos 
que es tracta d’un il·lícit penal, que com en qualsevol altre delicte, és investigat i 
perseguit. No obstant això, s’estudiarà i valorarà la possibilitat d’incloure aquesta ti-
pologia en el catàleg de faltes disciplinàries en l’actualització i revisió que es dugui 
a terme del règim disciplinari.

e) Pel que fa al lliurament d’una còpia de la declaració als agents que intervenen 
en les diligències de la Divisió d’Afers Interns, dir-vos que ja s’està acomplint amb 
aquest requeriment. No obstant això, en el cas de les informacions reservades, i per 
no desvirtuar les investigacions que en poguessin dependre, es lliura una còpia de la 
declaració un cop el procediment finalitza, bé sigui per existència de responsabilitat 
penal i/o disciplinària o bé per la seva absència.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en ponència de Gonzalo Bernardos Domínguez, 
professor d’economia de la Universitat de Barcelona, amb relació a 
la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
352-00806/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 11, tinguda el 
14.12.2016, DSPC-C 280.
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Proposta d’audiència en ponència de José María Gay de Liébana, 
professor d’economia financera de la Universitat de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
352-00807/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 11, tinguda el 
14.12.2016, DSPC-C 280.

Sol·licitud de compareixença d’un representant del Consell Superior 
de la Cooperació davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè 
informi sobre la conveniència del Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1998, de regulació del funcionament de les seccions de crèdit 
de les cooperatives
356-00425/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 11, tinguda el 
14.12.2016, DSPC-C 280.

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Superior de la Cooperació davant la Comissió d’Economia i Hisenda 
perquè informi sobre la conveniència i l’oportunitat del Projecte de 
llei de modificació de la Llei 6/1998, de regulació del funcionament 
de les seccions de crèdit de les cooperatives
356-00438/11

REBUIG DE LA SOL·LICITUD

Rebutjada per la Comissió d’Economia i Hisenda, en la sessió 11, tinguda el 
14.12.2016, DSPC-C 280.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença del secretari d’Hisenda davant la Comissió d’Economia 
i Hisenda per a presentar l’informe del Departament d’Economia i 
Hisenda sobre les possibles reformes de l’impost sobre la renda 
de les persones físiques, l’impost sobre successions i donacions i 
l’impost sobre el patrimoni
357-00187/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 14.12.2016, DSPC-C 280.
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Compareixença del secretari d’Economia davant la Comissió 
d’Economia i Hisenda per a informar sobre l’execució del pressupost
357-00253/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió d’Economia i Hisenda, tinguda 
el 14.12.2016, DSPC-C 280.
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