
TAUL A DE CONT INGUT

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 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i 
els contractes
200-00002/11
Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries 15

Projecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’enginyers tècnics agrícoles i pèrits 
agrícoles de Catalunya i d’enginyers tècnics forestals de Catalunya en el Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
200-00021/11
Text presentat 15
Sol·licitud de tramitació en lectura única davant el Ple 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 19
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 19

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de gossos escorta 
i terapèutics a les dones víctimes de la violència de gènere
202-00043/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a la totalitat 19

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les persones jurí-
diques
202-00044/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 19

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis
202-00090/10
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 19

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies que es construeixin al Vallès
250-00667/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de Guatemala
250-00685/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre els estudiants universitaris amb malaltia inflamatòria 
intestinal
250-00689/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats democràtiques
250-00703/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa d’unitats de cures pediàtriques 
pal·liatives
250-00704/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la retirada de les aules prefabricades i la construcció 
de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00705/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la detenció de dirigents de l’oposició a Malàisia
250-00706/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als alumnes sords
250-00707/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre els nadons i infants desapareguts entre els anys 1936 
i 1990
250-00708/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre l’assignació pressupostària del Consorci Sanitari del 
Maresme
250-00709/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la recuperació de les funcions originals del Consell 
Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00710/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures per a evitar l’homofòbia en 
l’esport
250-00711/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre la participació del sector cooperativista en el debat i 
la discussió del Projecte de llei de modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de 
regulació del funcionament de les seccions de crèdit de les cooperatives
250-00712/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el desglossament i el detall dels informes d’execució 
del pressupost de la Generalitat
250-00713/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 22

Proposta de resolució sobre el control parlamentari de l’execució del pressupost 
de la Generalitat
250-00714/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre les trames de sostracció de nadons amb origen en la 
repressió de la dictadura franquista
250-00715/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets de les víctimes de violència mas-
clista en l’àmbit judicial
250-00716/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’obtenció de dades que permetin analitzar la situació 
social d’infants i joves
250-00717/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23

Proposta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves
250-00718/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 23
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Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels advocats del torn 
d’ofici i assistència al detingut
250-00719/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00720/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’objectiu 2 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00721/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’objectiu 3 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00722/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’objectiu 4 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00723/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00724/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’objectiu 6 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00725/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’objectiu 7 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00726/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’objectiu 8 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00727/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’objectiu 9 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00728/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre l’objectiu 10 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00729/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’objectiu 11 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00730/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’objectiu 12 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00731/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’objectiu 13 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00732/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’objectiu 14 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00733/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre l’objectiu 15 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00734/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’objectiu 16 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00735/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’objectiu 17 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
250-00736/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’increment del personal destinat al tractament peni-
tenciari
250-00737/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27
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Proposta de resolució sobre la formació específica per als funcionaris i el personal 
interí de les presons
250-00738/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre els atacs informàtics al Sindicat de Mossos d’Esquadra
250-00739/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la reobertura de les plantes de tractament de purins
250-00740/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre els contractes del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació amb Microsoft i Seidor
250-00741/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la protecció de la cova del Tabac, de Camarasa
250-00742/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància a Catalunya
250-00743/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00744/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la Comissió Bilateral Generalitat-Estat en temes d’ac-
ció exterior
250-00745/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre les proves educatives homologables
250-00746/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al servei de trens de rodalia
250-00747/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la commemoració dels trenta-cinc anys de l’Escola In-
termunicipal del Penedès
250-00748/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’actualització de la cartera de serveis socials per a 
incloure-hi els tractaments de logopèdia
250-00749/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el millorament de l’aprenentatge de les matemàtiques 
i les ciències
250-00750/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat de les persones amb dis-
capacitat
250-00751/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la creació d’un carril bus d’alta eficiència i de baix cost, 
des de la carretera B-23 fins a l’entrada de Barcelona
250-00753/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la formació específica per a funcionaris i personal in-
terí de presons
250-00754/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31
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Proposta de resolució sobre la prevenció dels accidents de trànsit
250-00755/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre el foment de l’exercici físic en els escolars
250-00756/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre l’adequació del Codi ictus als infants i els joves
250-00757/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre l’obra «El setge de Cambrils del 1640»
250-00758/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

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
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el reconeixement a les víctimes de la guerra civil i la 
dictadura en espais públics
250-00760/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el suport a l’autonomia a la pròpia llar i la protecció 
dels seus beneficiaris
250-00761/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

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
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la política de promoció de la salut
250-00763/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la prevenció de l’abús i l’explotació sexuals
250-00764/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del Centre de Residus de la 
Garrotxa
250-00765/11
Presentació: GP CUP-CC 34

Proposta de resolució sobre el Pla director de cooperació al desenvolupament 
2015-2018
250-00766/11
Presentació: GP SOC, GP CSP, GP PPC 35

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves amb trastorn 
de l’espectre autista
250-00767/11
Presentació: GP CSP 36

Proposta de resolució sobre els incidents ocorreguts davant de la caserna de la 
Guàrdia Civil de Manresa la nit del 13 de desembre
250-00768/11
Presentació: GP C’s 38
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Proposta de resolució sobre la saturació de les urgències hospitalàries
250-00769/11
Presentació: GP SOC 39

Proposta de resolució sobre el suport a les iniciatives que cerquen que la diada 
de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural immaterial de la humanitat per la 
UNESCO
250-00770/11
Presentació: GP C’s 40

Proposta de resolució sobre les circumstàncies de la detenció i la posada en llibertat 
de la persona que va atropellar un agent de paisà a Rubí el 15 de desembre de 2016
250-00771/11
Presentació: GP C’s 41

Proposta de resolució sobre les cases regionals
250-00772/11
Presentació: GP C’s, GP SOC, GP PPC 42

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es re-
coneixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir perse-
cució o violència durant la guerra civil i la dictadura
270-00002/11
Esmenes a l’articulat 43

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els reptes de la Llei d’igualtat efectiva de do-
nes i homes
360-00018/11
Presentació: síndic de Greuges 45

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00006/11
Resolució 46

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms
408-00004/11
Acord 46

Composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms
408-00005/11
Acord 46

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 81/XI, sobre el finançament del Servei de 
Control de Mosquits del Baix Llobregat
290-00069/11
Sol·licitud de criteri de la Comissió 47

Control del compliment de la Resolució 121/XI, sobre l’estació d’autobusos de la 
Bisbal d’Empordà
290-00107/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 160/XI, sobre la carretera 152-a al pas per 
Granollers
290-00147/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48
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Control del compliment de la Resolució 186/XI, sobre el desplegament reglamentari 
de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes
290-00171/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 187/XI, sobre el desplegament de la Llei 
11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i inter-
sexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
290-00172/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 197/XI, sobre la finestreta única
290-00182/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 200/XI, sobre les mesures per a la pobla-
ció mal allotjada
290-00185/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 201/XI, sobre el millorament dels contractes 
programa de serveis socials
290-00186/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  53

Control del compliment de la Resolució 202/XI, sobre els serveis residencials al Baix 
Llobregat i sobre l’actualització de la Cartera de serveis socials
290-00187/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 205/XI, sobre la creació d’una prestació so-
cial per a persones amb malaltia mental i situació de vulnerabilitat social
290-00190/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  56

Control del compliment de la Resolució 206/XI, sobre l’impuls d’una campanya de 
sensibilització sobre la reforma horària
290-00191/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 207/XI, sobre el canvi de nom i la rectifi-
cació de la menció registral del sexe dels menors i els migrants transsexuals en el 
Registre Civil
290-00192/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 208/XI, sobre la llei electoral de Catalunya
290-00193/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

Control del compliment de la Resolució 225/XI, sobre el teletreball i el treball a dis-
tància
290-00210/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

Control del compliment de la Resolució 226/XI, sobre les cooperatives de treball 
associat
290-00211/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  62

Control del compliment de la Resolució 227/XI, sobre l’adequació del Servei Públic 
d’Ocupació de Catalunya a les recomanacions de l’Informe de fiscalització 4/2015 
de la Sindicatura de Comptes
290-00212/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  63

Control del compliment de la Resolució 228/XI, sobre la situació dels treballadors 
de BIC Graphic
290-00213/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  68

Control del compliment de la Resolució 229/XI, sobre el manteniment del llit de la 
Tordera a Blanes
290-00214/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  68



BOPC 297
29 de desembre de 2016

Taula de contingut 8

Control del compliment de la Resolució 230/XI, sobre la destinació del poble de 
Conill, del municipi de Tàrrega, a usos públics
290-00215/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  69

Control del compliment de la Resolució 234/XI, sobre la reducció de l’ús del glifosat
290-00219/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  69

Control del compliment de la Resolució 241/XI, sobre els clústers industrials
290-00226/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  71

Control del compliment de la Resolució 242/XI, sobre els polígons industrials
290-00227/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  72

Control del compliment de la Resolució 243/XI, sobre la difusió de fórmules alter-
natives de finançament empresarial
290-00228/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  75

Control del compliment de la Resolució 244/XI, sobre el foment de les empreses 
emergents
290-00229/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  76

Control del compliment de la Resolució 245/XI, sobre l’impuls del Programa de re-
activació industrial del Govern i del Pla de reactivació econòmica de Cervera
290-00230/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  77

Control del compliment de la Resolució 246/XI, sobre l’elaboració d’un pla de pro-
tecció i desenvolupament del sector de la fusta
290-00231/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  78

Control del compliment de la Resolució 247/XI, sobre el desplegament de la Llei 
24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i 
la pobresa energètica, i sobre la protecció de les famílies vulnerables
290-00232/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  83

Control del compliment de la Resolució 248/XI, sobre la regularització i l’estabilitza-
ció dels professors agregats interins de les universitats públiques
290-00233/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  84

Control del compliment de la Resolució 251/XI, sobre la creació d’un pacte nacio-
nal per a la indústria
290-00235/11
Designació de la Comissió competent 85

Control del compliment de la Resolució 252/XI, sobre la presència de menors en 
situació de desemparament a Barcelona
290-00236/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  85

Control del compliment de la Resolució 255/XI, sobre les obres d’art del monestir 
de Sixena
290-00239/11
Designació de la Comissió competent 87

Control del compliment de la Resolució 261/XI, sobre la creació d’un casal per a la 
gent gran al barri del Pedró de Cornellà de Llobregat
290-00242/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  87

Control del compliment de la Resolució 262/XI, sobre la segona activitat de mossos 
d’esquadra, policies locals i bombers
290-00243/11
Sol·licitud de pròrroga 88
Pròrroga del termini per a retre comptes 88
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Control del compliment de la Resolució 269/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
14/2015, sobre Aigües Ter Llobregat, corresponent al 2010 i al 2011
290-00246/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  88

Control del compliment de la Resolució 349/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
l’estació de tren de Molins de Rei
290-00323/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  89

Control del compliment de la Resolució 352/XI, sobre la variant de la carretera C-59 
a Sant Feliu de Codines
290-00326/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  89

Control del compliment de la Resolució 353/XI, sobre la recuperació del servei de 
la línia S5 de Ferrocarrils de la Generalitat a Rubí
290-00327/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  90

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 4/XI, sobre les polítiques de l’aigua
390-00004/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 91

Control del compliment de la Moció 18/XI, sobre el medi ambient
390-00018/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 92

Control del compliment de la Moció 31/XI, sobre la presentació del projecte de llei 
del sòl d’ús agrari
390-00031/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 92

Control del compliment de la Moció 32/XI, sobre les polítiques de salut laboral
390-00032/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 92

Control del compliment de la Moció 40/XI, sobre les mesures immediates per a 
afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge
390-00040/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 97

Control del compliment de la Moció 47/XI, sobre el món local
390-00047/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 102

Control del compliment de la Moció 55/XI, sobre la desmilitarització de Catalunya
390-00055/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 108

Control del compliment de la Moció 59/XI, sobre la política aeroportuària
390-00059/11
Sol·licitud de pròrroga 109
Pròrroga del termini per a retre comptes 109

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Proposta d’audiència en comissió d’Estanis Martín de Nicolás, director general de 
Stub-Hub International, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
352-00404/11
Sol·licitud 110

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Espanyola 
d’Economia Digital (Adigital) amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
352-00405/11
Sol·licitud 110
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de Consumidors 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espec-
tacles públics i recreatives
352-00406/11
Sol·licitud 110

Proposta d’audiència en ponència d’Iñaki Uriarte, en representació d’Adigital, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00418/11
Sol·licitud 110

Proposta d’audiència en ponència d’Estanis Martín de Nicolás, en representació de 
la plataforma StubHub, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
352-00419/11
Sol·licitud 111

Proposta d’audiència en ponència de Juan García, en representació de l’Associació 
Funcional per la Integració Social, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00420/11
Sol·licitud 111

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Comitè Català de Repre-
sentants de Persones amb Discapacitat amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00421/11
Sol·licitud 111

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi d’Enginyers Tèc-
nics de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
352-00422/11
Sol·licitud 111

Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Mir, catedràtic de dret administratiu de la 
Universitat de Barcelona, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
352-00423/11
Sol·licitud 112

Proposta d’audiència en ponència de Salvador Domínguez, en representació de la 
Unió de Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de 
les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00424/11
Sol·licitud 112

Proposta d’audiència en comissió del cap del Servei de Prevenció de la Subdirec-
ció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Sal-
vament amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
352-00434/11
Sol·licitud 112

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Bosch Mestres, responsable de pro-
grames de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00435/11
Sol·licitud 112

Proposta d’audiència en comissió d’Eugeni Calsamiglia, director general de Ticket-
master, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
352-00436/11
Sol·licitud 113

Proposta d’audiència en comissió de Rafel Folch, tècnic superior de l’Inventari del 
Patrimoni Etnològic de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00437/11
Sol·licitud 113
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Proposta d’audiència en comissió de Mercè Claramunt, advocada i mediadora, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00442/11
Sol·licitud 113

Proposta d’audiència en comissió d’Emília Andreu, tècnica de l’Administració, amb re-
lació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00443/11
Sol·licitud 113

Proposta d’audiència en comissió d’Aïda Gascón, presidenta d’Anima Naturalis, 
amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00444/11
Sol·licitud 113

Proposta d’audiència en comissió d’Anna Mulà, advocada, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00445/11
Sol·licitud 114

Proposta d’audiència en comissió de Jordi San José Buenaventura, alcalde de Sant 
Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’es-
pectacles públics i recreatives
352-00446/11
Sol·licitud 114

Proposta d’audiència en comissió de Raimon Margalef, tècnic jurídic de la Unió de 
Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les acti-
vitats d’espectacles públics i recreatives
352-00447/11
Sol·licitud 114

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma per una 
Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’universalit-
zació de l’assistència sanitària
352-00999/11
Sol·licitud 114

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de SOS Racisme amb relació 
al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01000/11
Sol·licitud 114

Proposta d’audiència en ponència de Xavier Amor, president de la Federació de 
Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assis-
tència sanitària
352-01001/11
Sol·licitud 115

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Gabarró, secretari general de la Fede-
ració de Salut de Comissions Obreres, amb relació al Projecte de llei d’universalit-
zació de l’assistència sanitària
352-01002/11
Sol·licitud 115

Proposta d’audiència en ponència de María José Molina, secretària general de la 
Federació de Salut de la Unió General de Treballadors, amb relació al Projecte de 
llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01003/11
Sol·licitud 115

Proposta d’audiència en ponència de Roser Añó, en representació de la Platafor-
ma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
352-01004/11
Sol·licitud 115

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Losana, en representació de la Plata-
forma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01005/11
Sol·licitud 115
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Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Roman, president de la Societat Cata-
lana de Transplantaments, amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’as-
sistència sanitària
352-01006/11
Sol·licitud 116

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Tort i Bardolet, director de l’Organitza-
ció Catalana de Trasplantaments, amb relació al Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària
352-01007/11
Sol·licitud 116

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Plataforma per una 
Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’universalit-
zació de l’assistència sanitària
352-01008/11
Sol·licitud 116

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Creu Roja a Catalunya 
amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01009/11
Sol·licitud 116

Proposta d’audiència en comissió de Montse Pineda, representant de la Plataforma 
per a una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
352-01010/11
Sol·licitud 116

Proposta d’audiència en comissió d’Adriana Ribas, coordinadora d’Amnistia Inter-
nacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assis-
tència sanitària
352-01011/11
Sol·licitud 117

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Cuevas, directora de SOS Racisme Ca-
talunya, amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01012/11
Sol·licitud 117

Proposta d’audiència en comissió de Blanca de Gispert, representant del Fòrum 
Català d’Atenció Primària, amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’as-
sistència sanitària
352-01013/11
Sol·licitud 117

Proposta d’audiència en comissió d’Estefanía Quílez, representant de l’Espai de 
l’Immigrant del Raval, amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assis-
tència sanitària
352-01014/11
Sol·licitud 117

Proposta d’audiència en comissió de Rafael Ribó, síndic de greuges, amb relació al 
Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01015/11
Sol·licitud 117

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi Oficial de Metges 
de Barcelona amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01016/11
Sol·licitud 118

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalana de 
Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte de llei d’universalització de 
l’assistència sanitària
352-01017/11
Sol·licitud 118

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Col·legis de 
Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistèn-
cia sanitària
352-01018/11
Sol·licitud 118
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Societat Civil Catalana 
amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01019/11
Sol·licitud 118

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat Catalana de 
Medicina d’Urgències i Emergències amb relació al Projecte de llei d’universalitza-
ció de l’assistència sanitària
352-01020/11
Sol·licitud 118

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de Col·legis d’In-
fermeres i Infermers de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària
352-01021/11
Sol·licitud 119

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Gea, investigadora i professora de 
la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assis-
tència sanitària
352-01022/11
Sol·licitud 119

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assis-
tència sanitària
352-01023/11
Sol·licitud 119

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Municipis 
de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01024/11
Sol·licitud 119

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Junta Central de Directors d’En-
senyament de Catalunya davant la Comissió d’En senya ment perquè informi sobre la 
funció directiva dels centres docents
356-00457/11
Sol·licitud 119

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de Matèries Secretes i 
Reservades en compliment de l’article 5.2 de la Llei 28/2001
355-00055/11
Substanciació 120

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries
Presentació 120
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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 del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les 
obligacions i els contractes
200-00002/11

SOL·LICITUD DE DICTAMEN AL CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Presentació: Matías Alonso Ruiz, juntament amb vint-i-quatre altres diputats del GP 
C’s (reg. 46665).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016.

N. de la r. : La sol·licitud es reprodueix en la secció 4.67.

Projecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’enginyers tècnics 
agrícoles i pèrits agrícoles de Catalunya i d’enginyers tècnics 
forestals de Catalunya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i 
Forestals de Catalunya
200-00021/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 46661 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 20 de desembre de 2016, 

s’ha pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova l’Avantprojecte de llei de fusió 

dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalu-
nya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya, i s’autoritza el conseller perquè el presenti al 
Parlament. Se sol·licita que es tramiti en lectura única.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona, el 20 de desembre de 2016.

Projecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles 
i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya 
en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
D’acord amb l’article 125 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Generalitat 

té competència exclusiva en matèria de col·legis professionals.
La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·le-

gis professionals, faculta a l’Administració de la Generalitat de Catalunya perquè 
promogui la fusió voluntària dels col·legis professionals.

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i el 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya han promogut el procés d’unifi-
cació i han consensuat les bases per fer-la efectiva a través dels corresponents acords 
adoptats en les assembles generals extraordinàries d’ambdues corporacions de dret 
públic, en les quals s’han aprovat el Conveni d’unificació i els estatuts provisionals 
que han de regir el període transitori d’unificació.
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La ponderació dels interessos en joc posa de manifest els avantatges derivats de 
la unificació col·legial, especialment en relació amb la necessitat d’adaptar-se a les 
innovacions tecnològiques i científiques produïdes als darrers temps que incideixen 
cada vegada més sobre els processos agrícoles i forestals, per tal de contribuir a 
millorar la competitivitat i, en conseqüència, adequar l’oferta a una demanda cada 
vegada més selectiva, a la defensa dels col·legiats i també per a la interlocució del 
col·legi amb l’Administració.

En conseqüència, d’acord amb el que disposa l’article 54 de la Llei 7/2006, de 31 
de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, aquesta 
llei fusiona els col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de 
Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el termes següents:

Article únic. Fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles 
i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de 
Catalunya
1. Es fusionen els col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrí-

coles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d’En-
ginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. El nou Col·legi d’Enginyers 
Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya agrupa enginyers tècnics agrícoles i fo-
restals, amb independència de la titulació amb la qual hagin accedit a la professió, 
amb igualtat de drets i obligacions.

2. Es crea una Comissió Gestora, que ha de dur a terme el procés de fusió en el 
termini d’un any des de l’entrada en vigor d’aquesta llei i que es regeix pel Conveni 
protocol·litzat en escriptura pública el 17 de juliol de 2015 i aprovat pels dos col·legis 
que es fusionen.

Disposició addicional. Estatuts del Col·legi d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles i Forestals de Catalunya
Els estatuts definitius del Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de 

Catalunya, una vegada aprovats, juntament amb el certificat de l’acta de l’assemblea 
constituent, s’han de trametre al departament competent en matèria de col·legis pro-
fessionals, perquè se’n qualifiqui la legalitat i es publiquin en el Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya.

Disposició transitòria. Patrimoni, personal i constitució del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya
1. El patrimoni i el personal de les organitzacions col·legials esmentades s’incor-

poraran al Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya. Aquest 
col·legi se subrogarà en el personal, els drets i les obligacions dels col·legis dels quals 
es disposa la fusió.

2. El Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya quedarà 
formalment constituït i adquirirà personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar quan 
es constitueixin formalment els seus òrgans de govern, moment en què quedaran 
dissolts els col·legis que han donat origen al resultant de la fusió.

Disposició derogatòria
Es deroga el Decret 335/1996, de 29 d’octubre, pel qual es constitueix el Col·le-

gi Oficial d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya per aplicació de la disposició 
transitòria segona de la Llei 13/1982, de 17 de desembre.

Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.
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Antecedents del Projecte de llei
1. Projecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles 

i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el 
Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

2. Acord del Govern pel qual s’aprova la memòria preliminar de l’Avantprojecte 
de llei de fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agríco-
les de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya en el Col·legi d’Engi-
nyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya.

3. Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrí-
coles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya 
en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya (V. 05.05.16).

4. Memòria general de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques.
5. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades de la Direcció Ge-

neral de Dret i d’Entitats Jurídiques.
6. Informe jurídic preliminar.
7. Informe de la DGDEJ valoratiu de l’informe jurídic preliminar.
8. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades de la Direcció Ge-

neral de Dret i d’Entitats Jurídiques, que modifica la de 5 de maig de 2016.
9. Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrí-

coles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya 
en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya (V. 12.05.16).

10. Informe de la Direcció General de Pressupostos.
11. Observacions de l’Oficina del Govern.
12. Memòria de 27 de maig de 2016, complementària de la memòria general de 

la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, de 5 de maig de 2016.
13. Memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades, de 31 de maig 

de 2016, de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, que modifica la de 
12 de maig de 2016.

14. Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrí-
coles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya 
en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya (versió sot-
mesa a la sessió del Consell Tècnic de 7 de juny de 2016 i als tràmits d’informació 
pública i audiència).

15. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 7 de juny de 2016.
16. Petició d’informe interdepartamental d’impacte de gènere.
17. Informe d’impacte de gènere de l’Institut Català de les Dones.
18. Tràmit d’informació pública i d’audiència. Edicte pel qual se sotmet a infor-

mació pública l’Avantprojecte de llei. Escrits del director general de Dret i d’Entitats 
Jurídiques, d’audiència a les entitats.

18.1. Edicte pel qual se sotmet a informació pública l’Avantprojecte de llei.
18.2. Escrits del director general de Dret i d’Entitats Jurídiques, d’audiència a les 

entitats. Relació d’entitats:
– Associació Intercol·legial de Col·legis Professionals de Catalunya
– Associació de Tècnics Superiors i Tècnics Forestals de Catalunya
– Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles de Catalunya
– Col·legi d’Enginyers Forestals de Catalunya
18.3. Al·legacions rebudes:
– Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya
– Federación de Asociaciones de Ingenieros Industriales de España
– Elena Pérez Pérez, enginyera tècnica forestal
– Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería 

Forestal y Medio Natural
– Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España
– Colegio de Ingenieros de Montes
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18.4. Certificats del Serveis Territorials
19. Oficis de la DGDEJ donant nou tràmit d’audiència als Col·legis oficials d’En-

ginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya, i d’Enginyers Tècnics 
Forestals de Catalunya; i resposta d’aquestes entitats.

20. Informe de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, de valoració 
de les al·legacions presentades.

21. Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrí-
coles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya 
en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya (V. 30.09.16).

22. Informe jurídic preliminar actualitzat.
23. Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrí-

coles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalu-
nya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya (V. CT 
25.10.16).

24. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 25 d’octubre de 2016.
25. Ofici de sol·licitud de dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de 

Catalunya.
26. Dictamen 10/2016, sobre l’Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials 

d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tèc-
nics Forestals de Catalunya en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals 
de Catalunya, emès pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya, en data 
28 de novembre de 2016.

27. Memòria de la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques, sobre les 
observacions formulades pel Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya.

28. Avantprojecte de llei de fusió dels col·legis oficials d’Enginyers Tècnics Agrí-
coles i Pèrits Agrícoles de Catalunya i d’Enginyers Tècnics Forestals de Catalunya 
en el Col·legi d’Enginyers Tècnics Agrícoles i Forestals de Catalunya (V. 28.11.16 i 
CT 13.12.16).

29. Informe jurídic final.
30. Certificat de la sessió del Consell Tècnic de 13 de desembre de 2016.
31. Ofici del secretari general del Departament de Justícia sol·licitant la tramita-

ció parlamentària en lectura única.
32. Altres documents.

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu 
del Parlament.

SOL·LICITUD DE TRAMITACIÓ EN LECTURA ÚNICA DAVANT EL PLE

Presentació: Govern de la Generalitat (reg. 46661).
D’acord amb l’article 135.1 del Reglament, s’admet a tràmit. La sol·licitud de trami-
tació en lectura única és en condicions d’ésser inclosa en l’ordre del dia d’una pro-
pera sessió.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.
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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 JS; GP C’s; GP CSP; GP CUP-CC; GP PPC (reg. 46375; 46409; 
46478; 46548; 46735).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 29.12.2016; 12:00 h.

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

Sol·licitud: GP C’s; GP PPC; GP CSP; GP CUP-CC (reg. 46770; 46824; 46832; 
46833).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 30.12.2016; 12:00 h.

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de 
gossos escorta i terapèutics a les dones víctimes de la violència de 
gènere
202-00043/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 45826; 46736).
Pròrroga: 3 dies hàbils (del 28.12.2016 al 30.12.2016).
Finiment del termini: 16.01.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de l’impost sobre els actius no productius de les 
persones jurídiques
202-00044/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP JS; GP PPC (reg. 46686; 46737).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 16.01.2017; 12:00 h.

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de 
cànnabis
202-00090/10

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

Sol·licitud: GP PPC; GP C’s; GP JS (reg. 44076; 44298; 44322).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 28.12.2016 al 20.01.2017).
Finiment del termini: 23.01.2017; 12:00 h.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la titularitat de les vies que es 
construeixin al Vallès
250-00667/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 46555).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’Arxiu Històric de la Policia Nacional de 
Guatemala
250-00685/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 46556).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els estudiants universitaris amb malaltia 
inflamatòria intestinal
250-00689/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 46557).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats 
democràtiques
250-00703/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 46558).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.12.2016; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa d’unitats de cures 
pediàtriques pal·liatives
250-00704/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45827).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la retirada de les aules prefabricades i la 
construcció de l’Institut Jaume Salvador i Pedrol, de Sant Joan Despí
250-00705/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45828).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la detenció de dirigents de l’oposició a 
Malàisia
250-00706/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 45806; 45829).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als alumnes 
sords
250-00707/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45830).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els nadons i infants desapareguts entre 
els anys 1936 i 1990
250-00708/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 45807).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’assignació pressupostària del Consorci 
Sanitari del Maresme
250-00709/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 45808; 45831).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la recuperació de les funcions originals 
del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts
250-00710/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 45809; 45832).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’establiment de mesures per a evitar 
l’homofòbia en l’esport
250-00711/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45833).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la participació del sector cooperativista 
en el debat i la discussió del Projecte de llei de modificació de la 
Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives
250-00712/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45834).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desglossament i el detall dels 
informes d’execució del pressupost de la Generalitat
250-00713/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45835).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el control parlamentari de l’execució del 
pressupost de la Generalitat
250-00714/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45836).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les trames de sostracció de nadons amb 
origen en la repressió de la dictadura franquista
250-00715/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 45810; 45837).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la defensa dels drets de les víctimes de 
violència masclista en l’àmbit judicial
250-00716/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s (reg. 45811).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’obtenció de dades que permetin 
analitzar la situació social d’infants i joves
250-00717/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 45812; 45838).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves
250-00718/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 45813; 45839).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’actualització de les retribucions dels 
advocats del torn d’ofici i assistència al detingut
250-00719/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45840).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 1 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00720/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45841).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 2 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00721/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45842).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 3 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00722/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45843).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 4 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00723/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45844).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 5 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00724/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45845).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 6 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00725/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45846).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 7 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00726/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45847).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 8 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00727/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45848).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 9 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00728/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45849).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 10 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00729/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45850).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 11 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00730/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45851).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 12 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00731/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45852).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 13 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00732/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45853).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 14 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00733/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45854).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’objectiu 15 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00734/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45855).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 16 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00735/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45856).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’objectiu 17 de l’Agenda 2030 de les 
Nacions Unides
250-00736/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45857).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’increment del personal destinat al 
tractament penitenciari
250-00737/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45873).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la formació específica per als 
funcionaris i el personal interí de les presons
250-00738/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45872).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre els atacs informàtics al Sindicat de 
Mossos d’Esquadra
250-00739/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45874).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura de les plantes de 
tractament de purins
250-00740/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 45814; 45875).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre els contractes del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb Microsoft i 
Seidor
250-00741/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45876).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la protecció de la cova del Tabac, de 
Camarasa
250-00742/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45877).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància 
a Catalunya
250-00743/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 45815; 45915).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge
250-00744/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 45816; 45916).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la Comissió Bilateral Generalitat-Estat 
en temes d’acció exterior
250-00745/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45878).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les proves educatives homologables
250-00746/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45879).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’accessibilitat al servei de trens de 
rodalia
250-00747/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 45817; 45917).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la commemoració dels trenta-cinc anys 
de l’Escola Intermunicipal del Penedès
250-00748/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP C’s; GP JS (reg. 45818; 45918).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’actualització de la cartera de serveis 
socials per a incloure-hi els tractaments de logopèdia
250-00749/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45880).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’aprenentatge de les 
matemàtiques i les ciències
250-00750/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45881).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat de les 
persones amb discapacitat
250-00751/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 45882).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 28.12.2016 al 16.01.2017).
Finiment del termini: 17.01.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un carril bus d’alta 
eficiència i de baix cost, des de la carretera B-23 fins a l’entrada de 
Barcelona
250-00753/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.12.2016 al 23.01.2017).
Finiment del termini: 24.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.
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Proposta de resolució sobre la formació específica per a funcionaris i 
personal interí de presons
250-00754/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.12.2016 al 23.01.2017).
Finiment del termini: 24.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.

Proposta de resolució sobre la prevenció dels accidents de trànsit
250-00755/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.12.2016 al 23.01.2017).
Finiment del termini: 24.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.

Proposta de resolució sobre el foment de l’exercici físic en els 
escolars
250-00756/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.12.2016 al 23.01.2017).
Finiment del termini: 24.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’adequació del Codi ictus als infants i 
els joves
250-00757/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.12.2016 al 23.01.2017).
Finiment del termini: 24.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.

Proposta de resolució sobre l’obra «El setge de Cambrils del 1640»
250-00758/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.12.2016 al 23.01.2017).
Finiment del termini: 24.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.12.2016 al 23.01.2017).
Finiment del termini: 24.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.12.2016 al 23.01.2017).
Finiment del termini: 24.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.
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Proposta de resolució sobre el suport a l’autonomia a la pròpia llar i 
la protecció dels seus beneficiaris
250-00761/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.12.2016 al 23.01.2017).
Finiment del termini: 24.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.12.2016 al 23.01.2017).
Finiment del termini: 24.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.12.2016 al 23.01.2017).
Finiment del termini: 24.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 30.12.2016 al 23.01.2017).
Finiment del termini: 24.01.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.

Proposta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del Centre de 
Residus de la Garrotxa
250-00765/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 46145 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

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

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució sobre el Pla especial urbanístic del Centre de residus de la Garrotxa, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Per Resolució del conseller de Territori i Sostenibilitat de 27 de març de 2014, es 

va aprovar el Pla Espacial urbanístic del Centre de Gestió de residus de la Garrotxa. 
Aquest pla iniciat i tramitat pel Consell Comarcal de la Garrotxa, ha provocat des 
de el seu origen una contundent oposició en el territori, tant a nivell institucional pel 
principal afectat, ajuntament de Sant Jaume de Llierca, constatat judicialment en el 
contenciós-administratiu, com per part de la població amb la presentació de 1360 
signatures en la seu d’aquest Parlament.

El cas que ens ocupa es especialment preocupant per la seva arbitrarietat en la 
implantació del servei, en relació al volum de deixalles, la manca de justificació tèc-
nica en el context general del tractament de residus i per últim la irracionalitat en 
la ubicació.

El principi general de desenvolupament urbanístic sostenible, que ha de presidir 
l’activitat de les administracions per tal de respectar el caràcter compacte i continu 
dels sols edificables amb benefici de preservar el sòl no urbanitzable, es veu seriosa-
ment vulnerat. En aquest sentit el Pla Territorial parcial de les comarques Gironines 
classifica l’espai en que aquesta infraestructura es pretén ubicar com a àrea d’espe-
cial valor per la connectivitat. El Pla Territorial sectorial d’infraestructures de gestió 
de residus (Decret 16/2010 de 16 de febrer) no preveu la planta que ens ocupa, tam-
poc el PRECAT 20 (Programa general de prevenció i gestió de residus i recursos de 
Catalunya 2013-2020), ni el PINFRECAT 20 (Pla territorial sectorial d’infraestruc-
tures de gestió de residus municipals de Catalunya 2013-2020).

Equidistant a la infraestructura que es pretén construir existeixen la planta d’Oris 
a Osona amb un volum actual de tractament al 50% de la seva capacitat i la de Pe-
dret i Marzà a l’Alt Empordà amb una producció del 25% durant 10 mesos l’any. La 
pròpia Agència de Residus de Catalunya estimava el 2014 en 25.000 tones anuals el 
volum de residus de la comarca de la Garrotxa mentre que el projecte que es pretén 
desenvolupar en preveu 40.000 tones/any. No es podem fer tres plantes en 95 kilò-
metres.

La incidència mediambiental és indiscutible, es transforma un sòl agrícola en in-
dustrial, s’afecta de forma negativa la connectivitat natural entre corredors biològics 
i els terrenys on es pretén construir es situen parcialment en zona d’aigües del riu 
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Fluvià afectant la permeabilitat del sòl. Es preveu una contaminació atmosfèrica i 
odorífera sobre la població de Sant Jaume de Llierca contrastada per la direcció dels 
vents del sector. S’estableix un perímetre sanitari per raó de distancies que limita de 
forma definitiva l’establiment d’indústries al Polígon industrial de Politger. per últim 
donada la futura necessitat de fer rendible aquesta hipotètica instal·lació es preveu 
un trànsit de camions de residus aliens a la comarca al llarg del nucli urbà d’Olot, 
que agreujarien encara més les condicions d’una població injustament castigada per 
el transport per el centre de la ciutat.

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

Proposta de resolució
1. Insta al Govern de la Generalitat a aturar definitivament la implantació de la 

Planta de triatge de la Garrotxa, complint amb la legislació aprovada i la planifica-
ció establerta al PRECAT 20 i PINFRECAT 20 i vetllant pels interessos comuns 
del territori.

Palau del Parlament, 19 de desembre de 2016
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

Proposta de resolució sobre el Pla director de cooperació al 
desenvolupament 2015-2018
250-00766/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP, GP PPC

Reg. 46235 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups sotasignants, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 

Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre el Pla de Coope-
ració al Desenvolupament, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
Atès que el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 26/2001, del 31 de desem-

bre, de cooperació al desenvolupament.
Atès que dita Llei, en l’article 8.1 sobre el pla director, articula que «l’Adminis-

tració de la Generalitat ha d’elaborar amb una periodicitat quadriennal un pla direc-
tor que estableixi les previsions de recursos i les prioritats geogràfiques i sectorials 
que s’hauran de respectar i concretar en els plans anuals de cooperació al desenvo-
lupament.»

Atès que la Disposició addicional tercera de dita llei recull que «l’Administració 
de la Generalitat ha d’augmentar gradualment les aportacions destinades a la co-
operació al desenvolupament i la solidaritat internacional fins a assolir l’aportació 
del 0,7% dels seus ingressos corrents incondicionats, en els pressupostos per a l’any 
2010, com a màxim.»

Atès que el quart Pla director de cooperació al desenvolupament 2015 - 2018 va 
ser aprovat en aquest Parlament el proppassat 22 d’abril de 2015.

Atès que el Pla director vigent, en el seu punt 9.1 Recursos Econòmics recull el 
compromís d’«augmentar la partida pressupostària del Govern en matèria de coope-
ració al desenvolupament de manera sostinguda amb l’objectiu d’assolir el 0,4% dels 
ingressos corrents incondicionats el 2018.»

Atès que dit Pla director obliga al Govern en el seu punt 9.2 Recursos Econòmics 
que «cada any, el pressupost de cooperació s’augmentarà com a mínim en les quan-
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titats següents: 5 milions d’euros durant l’any 2016, 10 milions d’euros en l’exercici 
del 2017 i 10 milions d’euros en l’exercici del 2018» i que «Aquest increment absolut 
es destinarà a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, atès que els 
departaments calculen l’aportació respectiva en funció de la disponibilitat pressu-
postària, i no tenen partides específiques en aquesta matèria».

Atès que el mateix Pla director recull en el punt 9 Recursos Econòmics que «per 
a l’exercici del 2015, primer any d’aplicació del nou pla, el pressupost de l’Agèn-
cia Catalana de Cooperació al Desenvolupament es va establir en la quantitat de 
8.610.545 euros», el pressupost que s’hauria d’assolir pel 2017 és de 23.610.545 eu-
ros, que corresponen a l’increment de 5 milions d’euros pel 2016 més els 10 milions 
d’euros pel 2017.

Per aquests motius, el Grups sotasignants presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Insta al Govern a augmentar la partida pressupostària del Govern en matèria 

de cooperació al desenvolupament de manera sostinguda amb l’objectiu d’assolir el 
0,4% dels ingressos corrents incondicionats el 2018, tal i com preveu el Pla director 
de cooperació 2015-2018.

2. Exigeix al Govern que el pressupost de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament per al 2017 assoleixi els 23,6 milions d’euros, tal i com preveu el 
Pla director de cooperació 2015-2018.

Palau del Parlament, 24 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Alejandro 

Fernández Álvarez, GP PPC; portaveus

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00767/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 46312 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

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 atendre adequadament infants i joves amb tea (trastorn de l’espectre autista), per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei dels drets i oportunitats de la infància i l’adolescència en el seu article 9, 

titulat «No-discriminació», diu: 
1. Els poders públics han de garantir el principi d’igualtat i eliminar qualsevol 

discriminació a infants o adolescents per raó de raça, sexe, idioma, religió, opinió 
política o d’una altra índole, origen nacional, ètnic o social, posició econòmica, con-
dicions físiques, psíquiques o sensorials, estat de salut, naixement, orientació sexual 
o qualsevol altra condició personal o de llurs progenitors o representants legals.

2. Els poders públics han d’identificar d’una manera activa els infants o els ado-
lescents que, individualment o en grup, requereixen l’adopció de mesures protecto-
res especials per a reduir o eliminar factors de discriminació.

I en l’article 10, titulat «Perspectiva de gènere i de diversitat funcional», diu: 
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2. Els poders públics han d’introduir la perspectiva de la diversitat funcional en 
el desenvolupament i l’avaluació de les mesures que adopten amb relació als infants 
i els adolescents, de manera que en totes les actuacions i tots els programes que els 
adrecen es tinguin en compte les diferents maneres en què funciona llur cos i que 
poden tenir iguals o específiques.

Així mateix, la llei, en el seu article 12, titulat «Respecte i suport a les respon-
sabilitats parentals», diu: 

1. Els pares i les mares tenen responsabilitats comunes en l’educació i el desen-
volupament dels fills menors d’edat. Les polítiques d’atenció i protecció dels infants 
i els adolescents han d’incloure les actuacions necessàries per a l’efectivitat de llurs 
drets, tenint en compte que el benestar dels infants i els adolescents està íntimament 
relacionat amb el de llurs famílies.

2. Els poders públics han de proporcionar la protecció i l’assistència necessàries 
a les famílies perquè puguin assumir plenament llurs responsabilitats.

3. Les necessitats dels infants i els adolescents s’han de satisfer allà on viuen i 
creixen, sempre que sigui possible, i s’ha de tenir en compte, alhora, llur benestar 
material i espiritual.

I l’article 13, titulat «Foment i suport a l’educació», que diu: 
1. Els infants i els adolescents tenen dret a rebre el màxim nivell d’educació pos-

sible des de llur naixement. En tot cas, els poders públics han de garantir que qual-
sevol infant o adolescent rep l’educació establerta com a obligatòria legalment.

[...]
3. El sistema educatiu ha d’ésser un instrument per a compensar les desigualtats 

socials i ha de tenir en compte el respecte a la pròpia identitat, al medi ambient, a les 
diferències funcionals com a part de l’enriquidora diversitat humana [...].

L’article 42, «Infants i adolescents que troben limitacions o barreres per al desen-
volupament o la participació», diu: 

1. Els infants i els adolescents amb discapacitats tenen dret a una escolaritat in-
clusiva i amb el suport necessari per a potenciar el màxim desenvolupament acadè-
mic, personal i social. Així mateix, han de tenir l’oportunitat de gaudir d’una vida 
plena i respectable, amb unes condicions que els permetin d’assolir una vida social, 
escolar inclusiva i laboral de qualitat i en igualtat d’oportunitats i que els facilitin la 
participació activa en la comunitat.

2. Els poders públics han de prestar una atenció especial a preveure i eliminar 
actituds discriminatòries dirigides a infants i adolescents amb discapacitats.

3. Els infants i els adolescents amb discapacitats tenen dret a gaudir d’assistèn-
cia sanitària de mesures terapèutiques ocupacionals adequades a llurs necessitats.

Finalment també la llei es refereix a la salut. En el seu article 44, titulat «Dret a 
la prevenció, la protecció i la promoció de la salut», diu: 

1. Els infants i els adolescents tenen dret a la promoció, la prevenció i la protec-
ció de la salut i a l’atenció sanitària.

2. Qualsevol infant o adolescent té dret a: 
a) Beneficiar-se de les accions de promoció de la salut, rebre informació i educa-

ció per a la salut en tots els àmbits de la seva vida i beneficiar-se de les accions de 
salut comunitària, a fi de desenvolupar al màxim les seves potencialitats físiques i 
psíquiques i la capacitat per a gestionar la pròpia salut.

b) Rebre actuacions preventives, amb l’objectiu de prevenir les malalties i les se-
ves complicacions [...]

I l’article 45, titulat «Atenció en situacions de risc per a la salut mental», diu: 
1. D’acord amb el Pla director de salut mental i addiccions, s’han de desenvolu-

par programes adreçats a la prevenció, la detecció, el diagnòstic precoç, el tracta-
ment i l’atenció integral de les necessitats en salut mental infantil i juvenil, des de la 
xarxa sanitària pública de Catalunya. Correspon al departament competent en matè-
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ria de salut planificar i posar en funcionament els serveis de salut mental necessaris 
d’acord amb el mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública de Catalunya.

2. [...]
3. S’ha de garantir l’atenció en salut mental dels infants i els adolescents amb 

discapacitat, mitjançant programes integrals d’atenció en el territori que tinguin en 
compte els serveis i equipaments dels departaments de la Generalitat implicats en 
llur atenció

Atès que infants i joves catalans afectats del Trastorn de l’espectre autista (TEA) 
no tenen actualment prou reconeguts aquests drets, ni pel que fa a diagnòstic precoç, 
ni a abordatge terapèutic, ni a atenció en els centres escolars, que la llei els atorga

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Crear als serveis de salut equips multidisciplinaris que treballin sota els cri-

teris de les guies internacionals de bones pràctiques i que constitueixin unitats de 
referència altament especialitzades en recerca, diagnòstic i intervenció en TEA.

2. Dotar d’equips especialitzats multidisciplinaris que treballin sota els criteris 
de les guies internacionals de bones pràctiques en l’atenció de TEA, en els recursos 
generalistes CDIAP i CSMIJ.

3. Dotar de personal especialitzat en TEA i aprenentatge a les escoles tant per a 
l’assessorament com per al suport a l’aula.

4. Adaptar el currículum escolar per als infants i joves amb TEA.
5. Elaborar uns articles específics per a l’alumnat amb TEA en el protocol de 

bullying i abusos sexuals.
6. Crear serveis especialitzats per orientar les famílies.
7. Dotar de recursos econòmics els serveis i els equips.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

Proposta de resolució sobre els incidents ocorreguts davant de la 
caserna de la Guàrdia Civil de Manresa la nit del 13 de desembre
250-00768/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 46313 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els fets ocorreguts 
a la caserna de la Guàrdia Civil a Manresa, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La nit del 13 al 14 de desembre d’enguany s’han produït davant de la Caserna de 

la Guardia Civil a Manresa (Barcelona) un seguit d’incidents de caràcter incívic i 
antidemocràtic emmarcats en una campanya d’assetjament per part d’un grup nom-
brós d’individus contra els residents a la caserna, guàrdies civils i llurs familiars, 
que va provocar el tancament de seguretat de l’edifici i la intervenció d’agents dels 
Mossos d’Esquadra.
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La Caserna de Manresa, que ha estat fins i tot seu d’una Comandància del cos 
de la Guardia Civil durant dècades, mai no havia patit un assetjament d’aquestes 
característiques. Al llarg d’aquest assetjament, s’han reproduït insults, amenaces i 
llançament d’objectes i de pintura contra les instal·lacions de la caserna, tanmateix 
que la crema d’imatges del Cap de l’Estat, el Rei Felip VI.

Les associacions professionals de guàrdies civils, com ara l’Associació Unificada 
de la Guardia Civil (AUGC) han condemnat els fets tot deixant constància de que 
els actes vandàlics han provocat sensació d’amenaça entre les famílies dels guàrdies 
civils, entre d’ells molts menors d’edat.

Sense entrar a valorar les possibles implicacions d’un dels grups polítics amb 
presència minoritària en aquest Parlament i que, des de l’Ajuntament de Manresa 
ha instat a fer fora de la ciutat de Manresa al cos de la Guardia Civil, el Grup Parla-
mentari de Ciutadans presenta aquesta

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya condemna els fets relacionats amb l’assetjament de 

la Caserna de la Guardia Civil a Manresa, produït la nit del 13 al 14 de desembre 
d’enguany i rebutja les expressions de violència i odi, i les coaccions i amenaces en 
contra dels membres de la Guardia Civil, que formen part dels cossos i forces de se-
guretat que garanteixen la llibertat i la seguretat de tots els ciutadans.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a que garanteixi 
l’ordre públic i eviti que es repeteixin fets tan lamentables com els produïts a Man-
resa, adoptant les mesures preventives i correctives que siguin pertinents.

Palau del Parlament, 20 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP C’s 

Proposta de resolució sobre la saturació de les urgències 
hospitalàries
250-00769/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 46486 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

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 saturació de les 
urgències hospitalàries, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de principis de desembre del 2016, els pacients que han hagut de fer ús de 

les urgències dels grans hospitals públics han vist com aquests serveis estan saturats, 
amb puntes diàries que els porten a haver d’esperar per poder ser ingressats.

Tots aquests fets es produeixen en un moment en què no s’han iniciat encara els 
episodis de grip que habitualment tenen lloc aquesta època de l’any, i per tant, en un 
moment en què el col·lapse no es pot justificar per la conjuntura. L’increment de la 
cronicitat, i de l’esperança de vida, genera de forma inevitable més ingressos hospi-
talaris, fet que és en si mateix previsible i evitable.

La reducció d’horaris d’atenció i els tancaments dels CUAPS tenen múltiples 
conseqüències, entre d’altres, que només quedin les urgències hospitalàries per aten-
dre les necessitats sanitàries més enllà dels horaris dels CAP’s.
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A aquesta reducció en els serveis disponibles se suma l’increment en la càrrega 
assistencial que pateixen els professionals mèdics dels centres d’Atenció Primària, 
que fa que no es puguin desenvolupar i programar les visites domiciliàries, sobretot 
en cronicitats, i que deixa de nou com a únic recurs les urgències hospitalàries per 
resoldre la urgència.

La manca de recursos es manifesta també en el propi SEM, que degut a la falta 
d’efectius no resol les incidències, sinó que ràpidament les deriva al centre hospitalari.

A tots aquests elements cal sumar-hi el tancament de llits en els centres hospita-
laris de l’ICS i de la resta de centres del SISCAT.

És en aquest sentit que, analitzats els episodis de col·lapse d’urgències hospitalà-
ries, es pot observar que al voltant del 60% d’aquestes urgències tenen caràcter lleu, 
i al mateix temps l’espera a urgències per ser ingressat sobrepassa en escreix l’acord 
del Parlament de Catalunya de no superar les 24 hores.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Donar compliment a les resolucions del Parlament de Catalunya sobre el temps 

d’estada a les urgències hospitalàries.
2. Presentar en el termini d’un mes el Pla estratègic d’urgències.
3. Reobrir els CUAPS i recuperar els horaris d’atenció ampliats en els centres 

d’atenció primària.
4. Tornar a posar en servei els llits tancats en els centres hospitalaris que perme-

tin drenar els serveis d’urgències.
5. Ampliar el nombre de llits sociosanitaris, i adaptar els circuits per tal que 

l’agenda es pugui programar des de l’Atenció Primària.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el suport a les iniciatives que cerquen 
que la diada de Sant Jordi sigui declarada patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat per la UNESCO
250-00770/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 46490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada, Susana Bel-

trán García, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre el recolzament a la diada de Sant Jordi, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
La festivitat de Sant Jordi cada cop és més valorada per molts ciutadans de Ca-

talunya que la senten pròpia. És una festivitat cultural lligada als llibres, alhora que 
expressa sentiments mitjançant el regal d’una rosa.

Des de fa uns anys hi hagut diferents iniciatives, algunes d’elles provinents de la 
societat catalana, encaminades, per una banda, a refermar el 23 d’abril com a dia de 
celebració de Catalunya com, per una altra banda, a que la festivitat de Sant Jordi 
sigui reconeguda pel seu valor a nivell internacional. 



BOPC 297
29 de desembre de 2016

3.10.25. Propostes de resolució 41 

És innegable que aquestes expressions són compartides per bona part de la so-
cietat catalana.

Així mateix, el dia 21 de desembre de 2016 s’ha aprovat al Congrés dels Diputats 
per unanimitat una proposició no de llei que literalment diu: 

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España, previa aprobación 
por el Consejo de Patrimonio Histórico y su Grupo de trabajo de Patrimonio Mun-
dial e inmaterial, a dar apoyo a las iniciativas que surjan del Parlament de Cataluña, 
del Govern de la Generalitat y de la sociedad civil, que persiguen inscribir la festi-
vidad de Sant Jordi en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad 
de la UNESCO».

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Donar suport a i coordinar totes les iniciatives que cerquen declarar la festa 

de Sant Jordi com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat en el marc de 
la UNESCO.

2. Fer les gestions necessàries amb el Govern d’Espanya per tal que aquesta ini-
ciativa pugui cloure tots els passos necessaris per a que la candidatura sigui tinguda 
en compte per la UNESCO.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, Susana Beltrán García, 

diputades, GP C’s

Proposta de resolució sobre les circumstàncies de la detenció i la 
posada en llibertat de la persona que va atropellar un agent de paisà 
a Rubí el 15 de desembre de 2016
250-00771/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 46523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat, Jean Castel Su-

carrat, diputat, Carlos Sánchez Martín, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, 
presenten la Proposta de resolució sobre els fets produits a Rubí, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
El proppassat dijous 15 de desembre es va produir a la ciutat de Rubí l’atropella-

ment d’un Mosso d’Esquadra que estava realitzant servei de paisà. A través dels mit-
jans de comunicació s’ha tingut coneixement de que la persona presumptament res-
ponsable de l’atropellament de l’agent, que inicialment havia intentant donar-se a la 
fuga i va ser detingut, va ser posada en llibertat abans de passar a disposició judicial.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya sol·licita al Departament d’Interior de la Generalitat 

que informi en seu parlamentària, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació 
d’aquesta proposta de resolució, sobre les circumstàncies en què s’han produït l’atro-
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pellament de l’agent de Mossos d’Esquadra i sobre les causes que van determinar la 
posada en llibertat del presumpte autor dels fets esmentats.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, Jean Castel Sucarrat, 

Carlos Sánchez Martín, diputats, GP C’s

Proposta de resolució sobre les cases regionals
250-00772/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP PPC

Reg. 46549 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasinats, d’acord amb el que estableixen els articles 

164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les 
cases regionals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
L’anterior consellera de Governació de la Generalitat de Catalunya va proposar 

que les entitats denominades cases regionals –incloses les federacions– deixessin 
d’estar enquadrades en els departaments de Cultura i de Benestar Social i Família i 
passessin al de Governació.

En altres èpoques, aquestes entitats s’ubicaven entre la Direcció General d’Acció 
Cívica (Departament de Benestar i Família) i el Departament de Cultura –Centre 
de Cultura Popular i Tradicional. Les cases regionals, durant el seu primer any d’in-
tegració al Departament de Governació, no van tenir finançament per a desenvolu-
par la seva activitat fonamental i estatuària perquè la partida econòmica que tenia 
la Direcció General d’Acció Cívica del Departament de Benestar Social i Família 
i del Departament de Cultura per a les cases regionals va passar al Departament 
de Cultura, mentre que les entitats que adscrites al Departament de Governació es 
trobaven sense pressupost i sense cap mena de mesures estructurals i organitzatives 
que li donessin solució al seu treball sociocultural diari.

Al 2011, ja amb el nou Govern, les cases regionals van passar a dependre del 
Departament de Governació, amb la creació fins i tot d’un càrrec denominat «res-
ponsable de les cases regionals», denominació que encara té aquesta figura i que 
continua estant adscrit al departament de Governació.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Canviar l’adscripció de les cases regionals –incloses les federacions i confede-

racions– del Departament de Governació al Departament de Cultura.
2. Destinar anualment una dotació suficient en els pressupostos de la Generalitat, 

pel col·lectiu d’Entitats Regionals, separant Entitats, Federacions i Confederacions.
3. Habilitar al pressupost de la Generalitat de 2017 una partida suficient per la 

convocatòria de subvencions 2016 tal i com especifica l’ordre GHA/104/2016 de 2 
de maig que correspon a les activitats realitzades al 2016 i un altre partida especifica 
per a la convocatòria de subvencions per a les activitats de 2017.

4. Fer la convocatòria de les subvencions per a les activitats a realitzar dins de 
l’exercici 2017 en el primer trimestre de 2017 i fer la concessió de les mateixes du-
rant el primer semestre. D’aquesta manera regular i adaptar les convocatòries de 
subvencions a l’exercici on es realitzen les activitats.
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5. Articular un sistema de bestretes en el pagament de les subvencions per tal 
que s’avanci un 80% de les despeses quan es concedeix la subvenció i el 20% restant 
quan es realitzin les activitats subvencionades.

6. Fer els canvis necessaris en el Departament competent en matèria de cases 
regionals per tal d’agilitzar totes les gestions relatives a aquestes cases, introduint 
en el si del Departament les reformes administratives i/o de personal de direcció 
pertinents.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s. Eva 

Granados Galiano, portaveu; Eva Martínez Morales, diputada, GP SOC. Alejandro 
Fernández Álvarez, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC

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

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

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 42000; 46411 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i 

Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 23.12.2016

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 42000)

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

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Regla-
ment del Parlament, presenten les següents esmenes a la Proposta per a presentar 
a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de modificació de la Llei 
de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reconeixen i s’amplien drets 
i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la 
guerra civil i la dictadura (tram. 270-00002/11).

Esmena 1
GP Socialista

De modificació de l’article únic, amb la redacció següent: 
«Article únic. S’addiciona un article 4.bis a la Llei 52/2007, de 26 de desembre, 

per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor dels qui van 
patir persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dictadura, que resta redac-
tat de la següent manera: 

»Article 4.bis. Paper moneda i altres signes fiduciaris confiscats pel règim franquista
1. Es reconeix el dret a rescabalament dels particulars afectats per la confiscació 

de paper moneda o altres signes fiduciaris dipositats per part de les autoritats fran-
quistes al compte «Bitllets de canvi desestimat» o al «Fons de paper moneda posat 
en circulació per l’enemic», als quals van donar lloc els decrets de 27 d’agost de 
1938, o als seus drethavents en els termes que reglamentàriament s’estableixi, que 
en tot cas haurà de contenir la regulació concreta sobre la titularitat del dret, la do-
cumentació que caldrà aportar per a obtenir el rescabalament, i el termini dins del 
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qual aquesta serà admesa, el procediment de reconeixement i la resta de terminis 
d’aquest, la forma i mètode de càlcul del rescabalament, així com qualsevol altre 
detall necessari per a l’efectiu exercici del dret reconegut»

Palau del Parlament, 14 de novembre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 46411)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Fernando Sánchez Costa, diputat 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 la Pro-
posta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de 
modificació de la Llei de l’Estat 52/2007, del 26 de desembre, per la qual es reco-
neixen i s’amplien drets i s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució 
o violència durant la guerra civil i la dictadura (tram. 270-00002/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya

De modificació

Article 1. S’addiciona un article 4.bis a la Llei 52/2007, de 26 de desembre, [...].

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya

D’addició d’un nou article 2

Article dos. D’addició d’una nova Disposició addicional novena a la Llei 52/2007, 
del 26 de desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures 
en favor dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dic-
tadura

S’addiciona una nova Disposició addicional novena a la Llei 52/2007, del 26 de 
desembre, per la que es reconeixen i amplien drets i s’estableixen mesures en favor 
dels qui van patir persecució o violència durant la Guerra Civil o la Dictadura, amb 
el següent redactat: 

«Disposició addicional novena. Incautacions durant la Guerra Civil emparats en 
disposicions de la República

El Govern de l’Estat, en col·laboració amb el Govern de la Generalitat, estudia-
rà i habilitarà mesures per rescabalar els béns que milers de ciutadans tenien a les 
caixes de lloguer a bancs i caixes d’estalvi i van ser incautats durant la Guerra Civil 
emparant-se en disposicions del Govern de la República i de la Generalitat. El res-
cabalament només afectarà a les incautacions que es van produir de forma il·legal 
o amb frau de llei.»

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2016
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Fernando Sánchez Costa, diputat, GP PPC 
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre els reptes de la Llei d’igualtat 
efectiva de dones i homes
360-00018/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 46343).
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe «El síndic de greuges davant els reptes de la Llei 

d’Igualtat efectiva en dones i homes», l’objectiu del qual és determinar quin ha de 
ser l’abast de l’actuació del Síndic de Greuges en el marc de la Llei 17/2015, de 21 
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. Aquesta llei atorga a la institució del 
Síndic la funció de garant principal del dret a la igualtat entre homes i dones, una 
de les manifestacions de la igualtat reconeguda en l’article 14 de la Constitució de 
1978 i un desplegament del dret específicament reconegut en l’Estatut d’autonomia 
de 2006.

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

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

Cordialment,

Barcelona, 21 de desembre de 2016
Rafael Ribó, síndic de greuges

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

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Delegació de funcions de la presidenta del Parlament
246-00006/11

RESOLUCIÓ

D’acord amb el que disposa l’article 32 del Reglament del Parlament, i atès que 
he d’absentar-me de Catalunya del 30 de desembre de 2016 al 2 de gener de 2017.

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

vicepresident primer, l’I. Sr. Lluís M. Corominas, del 30 de desembre de 2016 al 2 
de gener de 2017, ambdós inclosos, o, eventualment, fins al meu retorn (tram. 246-
00006/11).

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2016
Carme Forcadell i Lluís, presidenta

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria 
i dels Autònoms
408-00004/11

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de desembre de 2016, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat que 
la presidència de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms corres-
pongui al Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels 
Autònoms
408-00005/11

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 27 de desembre de 2016, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha 
acordat que la composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autò-
noms sigui de dos diputats per grup parlamentari, llevat de qui ostenti la presidèn-
cia, que tindrà un membre més.

Els acords de la comissió s’adoptaran pel criteri de vot ponderat i el president 
serà assistit per un lletrat o lletrada que en aquest cas realitzarà les funcions de se-
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cretaria de la comissió als efectes d’aixecar l’acta de les sessions i d’expedir, amb el 
vistiplau del president, les certificacions que correspongui.

Palau del Parlament, 27 de desembre de 2016
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 81/XI, sobre el finançament 
del Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat
290-00069/11

SOL·LICITUD DE CRITERI DE LA COMISSIÓ

Presentació: GP SOC (reg. 46608).
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016 (tramitació d’acord amb l’article 159.4 del 
Reglament i tramesa de la sol·licitud a la Comissió).
Comissió tramitadora: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Control del compliment de la Resolució 121/XI, sobre l’estació 
d’autobusos de la Bisbal d’Empordà
290-00107/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46493 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 121/XI, sobre 
l’estació d’autobusos de la Bisbal d’Empordà (tram. 290-00107/11), us informo del 
següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat està redactant, per encàrrec a l’em-
presa pública Infraestructures.cat i en coordinació amb l’Ajuntament de la Bisbal 
de l’Empordà, el projecte constructiu de l’estació d’autobusos de la Bisbal de l’Em-
pordà.

Aquest projecte està en fase final de redacció i quedarà finalitzat durant el primer 
trimestre de 2017, amb la incorporació del Pla Especial que està redactant l’Ajunta-
ment per tal d’habilitar urbanísticament la parcel·la a on s’ubicarà l’estació. De ma-
nera immediata a la finalització de la redacció del projectes es licitaran, per part del 
Departament de Territori i Sostenibiltat, les obres del nou equipament, amb càrrec 
previst durant el 2017 al pressupost-economico financer de l’empresa pública Infra-
estructures.cat.

Barcelona, 20 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 160/XI, sobre la carretera 
152-a al pas per Granollers
290-00147/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46337 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 160/XI, sobre la 
carretera 152-a al pas per Granollers (tram. 290-00147/11), us informo del següent:

El Govern de Catalunya, mitjançant Infraestructures.cat, ha licitat i adjudicat les 
obres de «Millora local. Barreres acústiques. Carretera N-152a, PK 26,350. Tram: 
Granollers.» Amb un pressupost de 93.419,6 euros. Aquestes obres es faran durant 
l’any vinent.

Barcelona, 20 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 186/XI, sobre el 
desplegament reglamentari de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de 
dones i homes
290-00171/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46285 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 186/XI, sobre el 
desplegament reglamentari de la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes 
(tram. 290-00171/11), us informo, amb el document annex facilitat per l’Institut Ca-
talà de les Dones, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 16 de desembre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avinent el següent:
En primer lloc, cal assenyalar que el Govern té el compromís de desplegar ínte-

grament la Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones i homes.
En aquest sentit, en la compareixença de la consellera de la Presidència a la Co-

missió d’Igualtat de les Persones del passat dia 22 de novembre vàrem poder donar 
compte detallat del grau de desplegament de la Llei.

Algunes de les mesures que s’estan duent a terme en el marc d’aquest desplega-
ment són:

– Desplegar per reglament la Llei d’acord amb la disposició final cinquena 
d’aquesta llei.

– Adequar l’estructura orgànica de l’Institut Català de les Dones (ICD) per adap-
tar-la a les competències derivades de la Llei.

– Dissenyar, coordinar i impulsar el Pla estratègic de polítiques d’igualtat de gè-
nere de l’administració de la Generalitat.
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– Actuar contra la discriminació salarial i convidar als agents socials a incloure 
clàusules contra aquest tipus de discriminació en els convenis col·lectius. En aquest 
sentit, es va constituir el mes de juny el grup tècnic de bretxa salarial en el si del 
Consell de Relacions Laborals de Catalunya per elaborar una Guia o pautes per aju-
dar a fer la diagnosi sobre l’existència o no de bretxa salarial a les empreses.

– Donar suport a línies de microcrèdits adreçades a les dones emprenedores que 
vulguin començar un negoci.

– Vetllar, mitjançant els informes d’impacte de gènere de l’ICD, per tal que en 
la composició dels òrgans col·legiats creats per disposicions normatives s’inclogui la 
representació paritària de dones i homes.

– Aplicar l’Acord de Govern 85/2016, de 28 de juny, pel qual s’aprova la modi-
ficació del model tipus de bases reguladores dels procediments per a la concessió 
de subvencions en règim de concurrència competitiva, que adapta aquest model als 
requeriments establerts per la Llei 17/2015 en aquesta matèria.

– Mantenir la dotació pressupostaria necessària per a combatre la violència mas-
clista a tots els nivells institucionals.

– Augmentar el nombre de Mossos formats en violència masclista, mitjançant 
l’Institut de Seguretat Publica de Catalunya.

– Continuar augmentant la xarxa d’atenció i recuperació integral de dones vícti-
mes de Violència Masclista.

– Reforçar la formació especialitzada als professionals i funcionaris afectats per 
la Llei 5/2008 a traves de la tramitació d’un pla director de formació en matèria d’i-
gualtat efectiva de dones i homes.

– Continuar impulsant el servei d’intervenció en crisis greus per a les persones 
que siguin testimoni de violència masclista entre d’altres.

– Impulsar mesures que garanteixin l’accés prioritari i continu dels servis pú-
blics per una intervenció rapida i individualitzada amb plans específics per a cada 
cas mitjançant el nou programa d’intervenció integral contra la violència masclista..

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta

Control del compliment de la Resolució 187/XI, sobre el 
desplegament de la Llei 11/2014, per a garantir els drets de 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
290-00172/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46466 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 187/XI sobre el desplegament 
de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres 
i intersexuals i per a eradicar l’homòfobia, la bifòbia i la transfòbia us trameto amb 
aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Reso-
lució, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar 
altres actuacions que ajuden a donar compliment als objectius que s’especifiquen a 
la Resolució.

Barcelona, 21 de desembre 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Fascicle segon
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Annex

Informe de compliment de la Resolució 187/XI sobre el desplegament 
de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homòfobia, la bifòbia i la 
transfòbia
Us faig un resum del conjunt d’accions que hem fet durant aquests mesos per a 

donar compliment a la Resolució 187/XI. Començo parlant dels contractes pro grama 
per dir que hem fet possible la posta en marxa la fitxa 38 del Contracte-Progra ma per 
a 125 ens locals de Catalunya. En aquesta fitxa s’hi encabeixen els plans i mesures 
d’igualtat per a persones Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transexuals i Intersexuals (re-
ferent LGBTI a l’ens local, formació, diagnosi, pla local LGBTI, Servei d’Atenció 
Integral).

Les actuacions que inclouen el contracte-programa són, entre d’altres: la forma-
ció als ens locals realitzades, les quals han estat un total de 12 sessions de formació 
a funcionaris/es dels ens locals amb 420 professionals que hi ha participat.

Per altra banda, s’ha donat suport al desplegament del contracte programa en els 
següents municipis i entitats municipals: Ajuntament de Terrassa, Consorci d’acció 
social de la Garrotxa, Ajuntament de Valls, Ajuntament de Sitges i la Mancomunitat 
la Plana/ajuntament de Vic.

En l’àmbit de Síndic de Greuges hem impulsat la signatura del conveni amb el 
Síndic de Greuges (11 de maig de 2016), alhora que hem fet possible l’aprovació del 
Protocol de coordinació des de la Direcció General d’Igualtat i el Síndic de Greuges 
durant el passat mes de novembre 2016

Pel què fa al treball conjunt amb el Departament de Salutus faig saber que hem 
signat el protocol amb el CAT SALUT, 20 d’abril del 2016, per canviar el nom de les 
persones transsexuals; les dades de targetes lliurades són aquestes:

– 73 targetes lliurades per persones majors d’edat.
– 68 targetes lliurades per a persones menors d’edat.
Alhora, hem fet possible, també, el canvi de nom de les targetes a les Bibliote-

ques de Catalunya a través d’un acord Interdepartamental amb el Departament de 
Cultura de la Generalitat.

Per altra banda, les targetes del canvi de nom del carnet jove i famílies nombro-
ses està en estudi als serveis jurídics del Departament.

En un altre ordre de coses; hem impulsat el grup de treball per a la implementa-
ció de la llei 11/2014 per a grantir els drtes de lesbianes, gais, bisexuals transgèneres 
i interesexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, a les univer-
sitats. El 18 de maig d’enguany es va fer la primera reunió d’aquest grup de treball.

Amb tot, també, es dóna suport econòmic per elaborar la Guia per les univer-
sitats de Catalunya per implementar la llei 11/2014 amb la voluntat de generar es-
tructures i eines en matèria d’igualtat prenent una mirada àmplia de gènere que 
incorpori la temàtica LGTBI a les universitats de Catalunya; el termini previst de 
realització d’aquesta guia és el març del 2017.

També en l’àmbit universitari, hem elaborat el Protocol entre la Direcció General 
d’Igualtat i el Consell Interuniversitari de Catalunya que serveix per canviar el nom 
de les persones transsexuals que accedeixen, que són admeses i que es matriculen a 
les Universitats Catalanes.

Convé ressaltar, també, que hem implementat el reglament del Consell Nacio-
nal de Lesbianes, Gais, Bisexuals,Trasnsexuals i Intersexuals (CNLGBTI), el qual 
es presenta com la proposta de reglament a les entitats membres del CNLGBTI, i 
aquestes entitats han fet aportacions al document, s’han introduït les modificacions 
i propostes i, ara mateix, està en tràmit la proposta de decret.

És important recordar la feina feta amb el Reglament administratiu de sancions, 
el qual s’està redactant amb la participació de les entitats, els serveis jurídics del de-
partament, mossos d’esquadra i fiscalia per delictes d’odi i discriminació.
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I per últim, i com a tall d’exemple de tot el conjunt de feina que fem a més a més 
des de la DGI us faig saber que estem impulsant:

– La difusió de la llei 11/2014, a través dels anuncis a TVE i TV8, i falques radi-
ofòniques. S’han emès durant el 2016: 262 càpsules 012,168 càpsules Godó, 48 càp-
sules Flaix, 28 càpsules La Ser – S’ha realitzat i està pendent de presentació l’estudi 
d’avaluació de la implementació de la llei 11/14.

– s’han impulsat polítiques de formació a funcionaris/es de la Generalitat sobre 
les polítiques públiques de diversitat sexual i de gènere amb la realització de 10 cur-
sos on hi ha assistit unes 300 persones.

– Impuls de cursos de formació a treballadors/es de residències de persones grans 
de Catalunya sobre l’atenció a les persones grans LGTBI; d’aquesta temàtica s’han 
fet 10 cursos a les residències pròpies de la Generalitat amb 175 persones inscrites.

Control del compliment de la Resolució 197/XI, sobre la finestreta 
única
290-00182/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46104 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 197/XI, sobre la 
finestreta única (tram. 290-00182/11), us informo del següent:

El consorci AOC, a través de la plataforma EACAT, ja permet des del 2015 la 
tramesa de sol·licituds i comunicacions entre totes les administracions catalanes.

A partir del proper febrer de 2017 també serà possible la tramesa de sol·licituds i 
comunicacions amb l’Administració General de l’Estat i amb la resta d’Administra-
cions de l’Estat que estiguin integrades en la iniciativa SIR/ORVE.

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

i Habitatge

Control del compliment de la Resolució 200/XI, sobre les mesures 
per a la població mal allotjada
290-00185/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46105 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 200/XI, sobre les 
mesures per a la població mal allotjada (tram. 290-00185/11), us informo del següent:

L’informe sobre població mal allotjada, tancat el març del 2016, juntament amb 
l’informe sobre degradació urbana i exclusió residencial elaborat el juliol de 2015, 
són dues de les peces del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge que la Generalitat té 
en fase d’elaboració.
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Des del 18 d’abril aquest informe es troba disponible al web de la Generalitat. 
L’informe pren el relleu del mateix estudi elaborat l’any 2009, actualitzant les dades 
i introduint nous indicadors, tot basant-se en la tipologia ETHOS. El compromís 
reiterat per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en el marc del grup de treball és 
l’actualització de les dades cada dos anys.

La tasca del grup de treball creat per a l’elaboració i seguiment de l’estudi con-
templa l’anàlisi de les dades i els impactes que les polítiques públiques tenen en la 
seva evolució.

Així mateix, la Generalitat està impulsant un Pla d’Acció que té tres pilars bà-
sics: el Pla Territorial Sectorial d’Habitatge, el Pla departamental i el Pla de Govern, 
que inclou les mesures que en matèria d’habitatge planteja el Pla de Xoc aprovat a 
l’inici de la legislatura. En aquesta planificació es posa especial èmfasi en la coor-
dinació amb els ajuntaments.

En conseqüència l’acord d’«ampliar el parc d’habitatges de lloguer social i millo-
rar-ne l’accés» s’està executant pel que fa tant a l’ampliació del número d’habitatges 
(tanteig i cessió), com a l’accés als mateixos (modificació del Reglament de la Mesa 
d’emergències de Catalunya, reducció dels casos de Mesa en espera, etc...).

També s’estan potenciant els serveis que donen resposta a les situacions d’emer-
gència social, amb dotacions i professionals. No només amb la consolidació del ser-
vei Ofideute, sinó també amb la nova Direcció Operativa d’Actuacions Urgents en 
matèria d’habitatge, que té, entre les seves funcions, l’establiment de contactes amb 
els ajuntaments per abordar aspectes relacionats amb les necessitats reals.

D’altra banda, els protocols d’actuació coordinada entre els agents implicats, for-
men part de la manera d’actuar del Govern de la Generalitat en matèria d’habitatge. 
Un exemple és l’intens treball conjunt que es va fer en l’elaboració de tots els pro-
tocols i documents relacionats amb la llei 24/2015 i els que s’han fet pel projecte de 
llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en 
risc d’exclusió residencial.

Pel que fa a l’enfortiment dels serveis d’assessorament i acompanyament de les 
famílies en dificultats en les seves negociacions amb les entitats bancàries, aquesta 
és una actuació que ja fa temps que es ve executant pel Govern de la Generalitat a 
través del Servei Ofideute.

Esmentar que també fa anys que es desenvolupen actuacions vinculades al pro-
grama de rehabilitació d’habitatges, amb una línia específica d’ajuts en matèria d’ac-
cessibilitat principalment, però també en matèria d’eficiència energètica o de con-
servació.

Finalment, informar que el passat 23 de novembre vaig presentar, acompanyada 
de la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, els treballs per a l’elaboració 
de l’Estratègia Integral per a l’Atenció a Persones en Situació de «Sensellarisme» 
a Catalunya, que contindrà, entre altres mesures, l’anàlisi en profunditat de les di-
ferents metodologies d’atenció existents, comparant les seves despeses associades i 
el seu nivell d’èxit, la determinació dels perfils en què es recomanarà l’aplicació de 
cadascuna de les diferents metodologies, la definició de protocols de prevenció del 
sensellarisme, o el reconeixement dels drets de les persones sense llar.

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

i Habitatge
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Control del compliment de la Resolució 201/XI, sobre el millorament 
dels contractes programa de serveis socials
290-00186/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46467 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 201/XI sobre el millorament 
dels contractes programa de serveis socials, us trameto amb aquest escrit el resum 
de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió 
de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden 
a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 19 de desembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us faig un resum del conjunt d’accions que hem fet durant aquest temps de legis-

latura per a fer possible la millora dels contractes programa (CP) de serveis socials. 
En primer lloc cal dir que hem avançat de manera significativa en els pagaments de 
les obligacions derivades dels contractes programa, tant als ajuntaments com als ens 
supramunicipals, de manera que actualment s’estan fent mensualment pagaments 
als ens locals de les bestretes dels serveis de nivell 1 del 2016.

En segon lloc, podem dir que a hores d’ara, no hi ha cap deute amb els ens lo-
cals en el marc del CP. Estem pagant les bestretes i la liquidació del 2015 es farà en 
funció dels acords entre ambdues parts que es recullin en el Dictamen d’avaluació.

Cal dir que durant el mes de juliol passat s’han signat els CP de tot Catalunya 
amb la concreció d’aportacions mínimes del Departament de Treball Acció social i 
Famílies (DTASF) per als 4 anys. Alhora, els CP que s’han signat inclouen la con-
creció d’aportacions mínimes de DTASF per als 4 anys segons els Acords de Go-
vern de 2014 i 2015, autoritzant la despesa pluriennal des del 2016 al 2020, sens 
perjudici que l’aprovació de nous pressupostos de la Generalitat pugui permetre 
l’ampliació d’aquestes dotacions inicials.

En un altre ordre de coses, faig notar que els CP signats aquest any ja inclouen 
l’increment de professionals dels EBAS i dels EAIA i la dotació pressupostària cor-
responent per assolir les ràtios de la Llei de Serveis Socials a tot Catalunya.

Tanmateix, des de fa 3 anys, mensualment es prioritzen els pagaments de les 
obligacions contretes amb els ens locals derivades del contracte programa en matè-
ria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques d’igual-
tat. El mes d’abril del 2016 va quedat abonat el deute amb els ens locals derivat dels 
contracte programa anteriors al 2015. Des de llavors s’han pogut fer transferències 
mensuals de les bestretes i està previst que així es continuï fent.

Cal destacar també que la suficiència econòmica dels contractes programa 2016 
2019 està garantida, ja que hi ha una reserva pluriennal per cobrir tots els compro-
misos econòmics que es deriven dels acords signats, sens perjudici que el DTSF 
continua treballant perquè en funció de l’aprovació de nous pressupostos per a l’any 
2017 i successius es puguin ampliar els acords i les aportacions econòmiques que 
se’n derivin.

En paral·lel a tot això, pel que fa als increments de professionals i de l’aportació 
del DTSF que s’ha signat en el CP 2016 2019, es compliran les ràtios que fixa la llei 
de serveis socials, però per millorar la qualitat del servei i donar una millor respos-
ta a la ciutadania d’acord amb les necessitats particulars de cada territori, el DTSF 
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s’ha compromès dins d’aquest període a revisar els criteris per determinar la ràtio, 
incloent indicadors de risc de pobresa i exclusió social.

Per acabar, el Departament desenvolupa allò previst en la llei 12/2007 de ser-
veis socials. Amb l’objectiu d’actualitzar la cartera de Serveis Socials, la secretaria 
d’Afers Socials i Famílies està liderant els treballs d’elaboració d’una nova Cartera, 
amb posterioritat i alineada amb el Pla Estratègic de Serveis Socials i la participa-
ció del sector.

Control del compliment de la Resolució 202/XI, sobre els serveis 
residencials al Baix Llobregat i sobre l’actualització de la Cartera de 
serveis socials
290-00187/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46468 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 202/XI sobre els serveis re-
sidencials al Baix Llobregat i sobre l’actualització de la Cartera de serveis socials, 
us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer 
efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst 
per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als objectius que 
s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 19 de desembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
La voluntat del Departament de Treball, Afers socials i Famílies (DTASF) és la 

de donar resposta a les necessitats socials de les persones en les diferents etapes de 
la vida i la Cartera de serveis socials de Catalunya representa una eina imprescindi-
ble per a fer-ho possible, la qual comprèn un ampli ventall de prestacions de serveis, 
econòmiques i tecnològiques que ja avui ofereix el sistema públic. Aquestes pres-
tacions permeten respondre a les diferents necessitats de les persones i a les seves 
preferències garantint el dret a la llibertat d’elecció que la Llei de Serveis Socials 
de Catalunya preveu; Així doncs, la Cartera inclou des de prestacions que permeten 
a la gent gran romandre en el seu entorn més proper, fins a prestacions de serveis 
de protecció més intensiva (serveis residencials) per aquelles persones amb manca 
d’autonomia personal.

En referència, als serveis socials especialitzats per a l’atenció de la gent gran a la 
comarca del Baix Llobregat, cal dir que la Programació territorial de serveis socials 
especialitzats 2015-2018, tot partint del principi d’equilibri territorial en la distribu-
ció dels recursos i de l’anàlisi de la demanda existent a tot el territori de Catalunya, 
ha establert un grau de prioritat alta per aquesta comarca (en una escala de quatre 
graus: molt alt– alt– mitjà– baix) per als serveis d’atenció diürna i residencial. Cal 
tenir molt en compte que la Programació constitueix un marc de referència impres-
cindible per ordenar la implementació de nous recursos prioritàriament en aquelles 
zones més deficitàries, per tal de millorar l’equitat en l’atenció a les persones, tot 
partint però de les disponibilitats pressupostàries.

La voluntat del DTASF és anar ampliant els recursos i serveis destinats a donar 
una millor atenció en l’àmbit de l’autonomia personal i la dependència sempre que 
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les disponibilitats pressupostàries ho facin possible. Mitjançant la Programació ter-
ritorial de serveis socials especialitzats 2015-2018 es tenen localitzats els territoris 
a on hi ha un dèficit de serveis en base a la demanda existent i es consideren zones 
de prioritat alta per a l’impuls de nous recursos per a l’atenció a la dependència. En 
aquest cas, la comarca del Baix Llobregat és un dels llocs dels país considerat com 
a prioritari per a la inversió en l’àmbit de la dependència.

A banda d’això, actualment ja es disposa d’una eina concreta per la gestió de la 
demanda dels recursos residencials de gent gran, la web residencial de gent gran. 
Aquest recurs serveix per gestionar les llistes d’espera, per tramitar els ingressos i 
permet disposar del coneixement de la demanda real dels serveis. Les persones que 
estan apuntades en aquesta web, així com els seus familiars directes, poden en tot 
moment, adreçar-se directament al centre/s en els que consten apuntats per tal de 
consultar la posició que ocupa. Per altra banda els professionals dels ens locals que 
gestionen la dependència disposen de les eines necessàries per accedir a aquesta 
web, disposant per tant de la informació necessària de la seva zona per si en qualse-
vol moment volen o requereixen treballar aquestes dades.

En un altre ordre de coses, us avanço que s’han iniciat els estudis per a l’anàlisi 
dels criteris d’accés al sistema de la dependència que ajudin a garantir, encara més, 
la igualtat d’accés de tota la ciutadania sigui quina sigui la seva situació socioeconò-
mica i la del seu entorn familiar.

Per altra banda, els estudis a futur que s’han d’iniciar amb el procés participatiu 
de la futura Llei de l’autonomia personal de Catalunya (eina bàsica per a garantir 
i reforçar l’Estat del Benestar al nostre país) han de servir per a millorar l’accés i 
el dret universal als serveis d’atenció a la dependència de totes les persones, tenint 
molt en compte l’accés al sistema d’aquelles que viuen en entorns socials i econò-
mics vulnerables.

Cal recordar però, un cop més, que les dificultats financeres de la Generalitat de 
Catalunya fruit de l’ofec econòmic que manté el Govern de l’Estat espanyol impos-
sibiliten, a dia d’avui, poder donar un accés més directe al sistema de la dependèn-
cia. Els incompliments dels pagaments i deutes que ha de finançar per llei l’Estat 
espanyol, fan que la Generalitat hagi de fer un esforç inversor molt més gran del què 
li tocaria per fer front a la demanda de prestacions i serveis que actualment hi ha.

D’aquesta manera, les mesures adoptades en el seu moment, fruit de la situació 
de crisi econòmica i d’incompliment flagrant dels pagaments de l’Estat espanyol en 
relació a la dependència, són encara avui necessàries per a fer sostenible el sistema 
català de serveis socials. Malgrat això, l’avantprojecte de llei de pressupostos del 
2017, preveu una partida extraordinària dedicada a la promoció de l’autonomia per-
sonal per tal de continuar potenciant el model d’atenció als ciutadans.

Amb tot, aquest Govern considera prioritari, tant aviat com sigui possible i les 
finances públiques ho permetin, recuperar –altre cop– els criteris d’accés al Sistema 
català de serveis socials que no tinguin en compte la renda de l’usuari ni el seu en-
torn econòmic familiar, promocionant el dret universal als serveis socials per a totes 
les persones que tenen una necessitat social.

Convé fer ressaltar però, que les persones grans que necessiten el recurs i no as-
soleixen un grau suficient de dependència són aquelles que es troben en una situació 
de necessitat bàsicament per causes socials. Les situacions de risc social, són de-
tectades majoritàriament pels serveis socials bàsics i són aquests que, mitjançant un 
informe tècnic motivat, fan arribar aquesta necessitat d’ingrés. Els òrgans de gestió 
del Departament analitzen que aquestes persones compleixin els criteris per poder 
prioritzar aquesta demanda, per davant d’aquelles persones que resten apuntades en 
una llista d’accés per un recurs residencial.

Per tant el Departament, a dia d’avui, ja dóna resposta amb recursos propis, mit-
jançant resolucions extraordinàries, a les persones sense grau de dependència que 
per raons de situació de risc social i d’entorn vulnerable requereixin d’un recurs re-
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sidencial; prioritzant aquestes demandes a les places vacants que hi hagi en aquell 
moment.

El criteri del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (TASF), així com 
el dels experts i professionals de l’àmbit dels serveis socials, és el d’afavorir la qua-
litat de vida de les persones dependents en el seu entorn familiar i social. D’aquesta 
manera, es busca donar cobertura i atenció sense que la persona hagi d’ingressar a 
cap centre. Així es potencia l’autonomia de la persona dependent i això representa 
un guany important en el benestar d’aquesta. Per tant, des del TASF es veu viable 
l’impuls de tots aquells serveis que busquin augmentar l’autonomia, element impres-
cindible per al guany en la qualitat de vida, i es preveu l’estudi pertinent –tant tècnic 
com pressupostari– d’aquells equipaments que vagin en aquesta direcció.

Per acabar, us faig saber que des del DTASF preveiem que el concepte d’auto-
nomia personal lligat a que la persona no hagi d’abandonar el seu entorn familiar i 
social sigui un concepte troncal de cara als futurs canvis legislatius que el sector de 
l’atenció a les persones ha de tenir per a dotar al país dels serveis socials necessaris 
per a fer fronts als reptes socials del segle xxi.

Control del compliment de la Resolució 205/XI, sobre la creació 
d’una prestació social per a persones amb malaltia mental i situació 
de vulnerabilitat social
290-00190/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46469 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 205/XI sobre la creació d’una 
prestació social per a persones amb malaltia mental i situació de vulnerabilitat so-
cial, us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a 
fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o el termini pre-
vist per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als objectius que 
s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 19 de desembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
La prestació social per a persones amb malaltia mental i situació de vulnerabi-

litat social que es proposa en aquesta resolució cal que sigui analitzada a fons; so-
bretot per la seva viabilitat econòmica. El fet de no ser una reivindicació específica 
del sector de la salut mental fa que no s’hagi plantejat aquesta fórmula en el marc 
del Pla Integral de Salut mental i Addicions. El que sí que s’està impulsant en fase 
experimental és un servei a les famílies (Activa’t) que està prestant Salut Mental 
Catalunya.

Fruit del treball interdepartamental del Govern de la Generalitat i de les entitats 
socials del sector de la salut mental, de professionals, d’associacions de familiars i 
de les pròpies persones amb trastorn mental i addicions, es va elaborar i presentar 
el document Priorització d’actuacions 2014-2016 del Pla Integral d’atenció a les per-
sones amb trastorn mental i addicions. Aquest és un document que recull les actua-
cions en l’àmbit de la salut mental que el Govern es compromet a impulsar i que han 
de permetre el desenvolupament del model de salut mental propi de Catalunya, amb 
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l’objectiu final d’avançar en la millor qualitat de vida de les persones amb trastorn 
mental i les seves famílies. Els principals objectius d’aquest Pla són:

– Millorar l’atenció a la salut mental i la qualitat de vida de les persones afecta-
des i les seves famílies.

– Incorporar estratègies transversals de promoció de la salut, de prevenció, aten-
ció i reinserció social i laboral, potenciant el treball conjunt i complementari dels 
serveis i recursos de salut, socials, educatius, laborals, culturals i jurídics.

– Afavorir la participació ciutadana i social de les persones amb problemes de 
salut mental i la disminució de les desigualtats socials d’aquest col·lectiu.

– Disposar d’un instrument de planificació i priorització de les polítiques públi-
ques que s’han de desenvolupar des dels diferents Departaments i ens de la Genera-
litat per a l’atenció d’aquestes persones i les seves famílies.

Els grans eixos prioritaris d’actuació del Pla Integral d’atenció a les persones 
amb trastorns mentals i addicions són:

– La promoció de la salut mental i l’impuls de les accions necessàries per al des-
plegament del programa de lluita contra l’estigma.

– La promoció de la integració de les intervencions dels serveis de salut, socials 
i educatius de la petita infància, de la població en edat escolar i de l’adolescència 
amb especial risc o vulnerabilitat. És molt important garantir la prevenció de tras-
torns, la detecció precoç i l’atenció especialitzada des d’una visió integral de l’àmbit 
sanitari, social i educatiu.

– La millora de l’atenció i promoció dels drets de les persones en entorns assis-
tencials.

– El desenvolupament del model d’inserció sociolaboral. La integració laboral 
esdevé un element molt important en l’abordatge de la salut mental, amb un enfoca-
ment més normalitzador, que ofereix apoderament a les persones i retorna el prota-
gonisme a les seves vides.

– La Inclusió social i desplegament d’un nou model de prestació de serveis d’ha-
bitatge.

Així, s’ha posat en funcionament el Protocol d’accés als serveis d’habitatge per a 
persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental, per millorar l’aten-
ció i la informació als usuaris i a les seves famílies i potenciar la coordinació dels 
àmbits de la salut i social. Aquest protocol és fruit de la col·laboració interdeparta-
mental del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies amb el Departament 
de Salut i ha comptat amb la participació activa del sector i el treball conjunt dels 
serveis territorials i sanitaris.

S’ha constituït una comissió de salut mental vinculada al Pacte per la Infància 
que ha revisat el model en salut mental a la infància i l’adolescència atesa en el sis-
tema de protecció.

S’ha dissenyat un programa conjunt de formació adreçada als professionals del 
sistema de protecció i als professionals dels CSMIJ i de gestió del coneixement per 
a la detecció de necessitats i elaboració de propostes d’intervenció.

S’ha prioritzat el suport des dels centres de salut mental a les unitats d’escola-
rització compartida i s’ha iniciat un treball conjunt per definir el model de col·la-
boració entre els serveis sanitaris i educatius per garantir la promoció, prevenció, 
detecció precoç i les diferents intensitats de suport als alumnes amb problemes de 
salut mental

Així mateix, s’han posat en funcionament nous recursos adreçats a persones amb 
discapacitat i per concertar noves places destinades a persones amb discapacitat, 
com per exemple, 12 noves places de servei de llar residència per a persones amb 
discapacitat intel·lectual a la Fundació Aspanide, 12 places a la Llar Residència As-
pasur Valldoreix a Sant Cugat o les 20 places per a persones amb discapacitat in-
tel·lectual al centre Els Comptals II d’Ampans, a Manresa.
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Pel que fa als serveis socials especialitzats per a persones amb malaltia mental, 
es compta amb:

– Serveis residencials per a persones amb problemàtica social derivada de ma-
laltia mental. Actualment es financen dues tipologies de serveis residencials per a 
aquest col·lectiu: llar residència i llar amb suport.

• Les llars residència són serveis que ofereixen un marc residencial flexible, tem-
poral o permanent, a les persones amb trastorn mental greu (TMG) i problemàtica 
social. Faciliten un entorn substitutori de la llar amb el suport d’un equip multidis-
ciplinari i potencien la seva autonomia personal i social, afavorint-ne la integració 
comunitària.

• Les llars amb suport són habitatges, ubicats en edificis integrats en un entorn 
social normalitzat, que ofereixen allotjament, supervisió i suport a persones amb 
TMG i potencien la seva autonomia personal i social per afavorir la integració co-
munitària d’aquestes persones.

• La prestació per a l’accés als habitatges amb serveis comuns per a persones 
amb problemàtica social derivada de malaltia mental és un ajut econòmic que com-
plementa els ingressos de les persones beneficiàries que no disposen de recursos 
econòmics suficients per accedir a una plaça finançada amb fons públics.

– Servei de suport a l’autonomia a la pròpia llar per a persones amb discapacitat. 
Aquest servei va destinat a aquelles persones amb discapacitat física, intel·lectual 
i/o problemàtica social derivada de malaltia mental que vulguin viure soles o amb 
altres persones i que necessitin suport personal per al desenvolupament d’una vida 
autònoma.

L’objectiu és contribuir al desenvolupament de la persona en les activitats de la 
vida diària, amb un ajut econòmic complementari per donar-li el suport personal 
necessari per afavorir-ne la integració social.

– Unitats d’atenció especialitzada. Les unitats d’atenció especialitzada són ser-
veis residencials de caràcter sociosanitari que es concreten en dues modalitats 
d’atenció:

• UHEDI: unitat d’hospitalització psiquiàtrica especialitzada en l’atenció a per-
sones amb discapacitat intel·lectual i trastorns de conducta greus;

• UAPE: unitat d’atenció psiquiàtrica especialitzada per a persones amb disca-
pacitat greu d’alt risc.

– Club social per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia men-
tal. El club social és un servei per fomentar, dins d’un marc de relacions, la parti-
cipació i la inclusió socials mitjançant el lleure. Es constitueix com a estructura de 
suport social perquè les persones que hi participen disposin d’una xarxa social de 
referència i puguin superar els obstacles que dificulten la seva participació en activi-
tats del seu entorn comunitari i, d’aquesta manera, poder gaudir del temps de lleure 
de manera satisfactòria.

– Servei prelaboral per a persones amb problemàtica social derivada de malal-
tia mental. És un servei social especialitzat, adreçat a persones en edat laboral, que 
pateixen algun dels diagnòstics inclosos en la definició de trastorn mental greu, i 
que es troben estabilitzades i compensades del seu trastorn. El servei intervé amb la 
finalitat de capacitar-les i habilitar-les perquè adquireixin competències que incre-
mentin el seu nivell d’ocupabilitat i facilitin la seva inserció laboral.
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Control del compliment de la Resolució 206/XI, sobre l’impuls d’una 
campanya de sensibilització sobre la reforma horària
290-00191/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46286 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 206/XI, sobre 
l’impuls d’una campanya de sensibilització sobre la reforma horària (tram. 290-
00191/11), us informo, amb el document annex facilitat per la secretaria de Difusió 
i Atenció Ciutadana, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 16 de desembre de 2016
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de la Resolució 206/XI, sobre l’impuls d’una campanya de sen-

sibilització sobre la reforma horària, el Govern va iniciar, el passat 28 de novembre, 
una campanya d’informació multimèdia als mitjans de comunicació. Les diverses 
iniciatives que configuren aquesta campanya són les següents: un espot de 25 se-
gons per televisió pública i privada; una falca de ràdio de 25 segons que s’emet a les 
ràdios generalistes i temàtiques, un anunci d’una plana en color que s’insereix a la 
premsa generalista, comarcal, esportiva, gratuïta i a les revistes d’oci; diversos bàn-
ners i vídeos pre-roll publicats a la premsa digital, als portals catalans (gestionats 
per l’Associació Catalana de Premsa Comarcal i l’Associació Mitjans d’Informació 
i Comunicació) i a les xarxes socials; així com cartells de publicitat exterior situats 
a les dependències del Metro de Barcelona i als Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya. Aquesta campanya multimèdia finalitzarà el 20 de desembre.

Així mateix, també s’ha elaborat una pàgina web (reformahoraria.gencat.cat) que 
informa la ciutadania sobre els beneficis i les millores que comportarà la reforma 
horària i dóna la possibilitat de participar en el procés d’implementació de la refor-
ma en qüestió.

Jordi Vilajoana i Rovira, secretari

Control del compliment de la Resolució 207/XI, sobre el canvi de 
nom i la rectificació de la menció registral del sexe dels menors i els 
migrants transsexuals en el Registre Civil
290-00192/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46470 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 Resolució 207/XI sobre el canvi de nom i 
la rectificació de la menció registral del sexe dels menors i els migrants transsexuals 
en el registre Civil, us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han 
impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o 

http://reformahoraria.gencat.cat
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el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als 
objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 21 de desembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Faig esment de la feina feta per a donar compliment al punt a i us informo que 

s’ha donat trasllat d’aquesta Resolució al secretari general de la Administració de 
Justícia, Sr. António Dorado Picón, per sol·licitar la modificació de la llei 3/2007, 
del 15 de març, relativa a la rectificació registral de la menció relativa al sexe de les 
persones transsexuals menors i als migrats transsexuals i per a l eliminació del diag-
nòstic de disfòria de gènere i els dos anys de tractament hormonal.

En un altre ordre de coses; hem impulsat el grup de treball per a la implemen-
tació de la llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexual, trans-
gèneres i interesexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, a les 
universitats. El 18 de maig d’enguany es va fer la primera reunió d’aquest grup de 
treball.

Amb tot, també, el govern està treballant en els diferents desplegaments regla-
mentaris de la llei 11/2014 i s’està donant suport econòmic per elaborar la Guia per 
les universitats de Catalunya per implementar la llei 11/2014 amb la voluntat de ge-
nerar estructures i eines en matèria d’igualtat prenent una mirada àmplia de gènere 
que incorpori la temàtica LGTBI a les universitats de Catalunya; el termini previst 
de realització d’aquesta guia és el març del 2017.

També en l’àmbit universitari, hem elaborat el Protocol entre la Direcció General 
d’Igualtat i el Consell Interuniversitari de Catalunya que serveix per canviar el nom 
de les persones transsexuals que accedeixen, que són admeses i que es matriculen a 
les universitats catalanes.

Control del compliment de la Resolució 208/XI, sobre la llei electoral 
de Catalunya
290-00193/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46106 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 208/XI, sobre la llei 
electoral de Catalunya (tram. 290-00193/11), us informo del següent:

Elaborar una llei electoral pròpia és per al Govern un objectiu de país. Disposem 
de l’experiència i de tots els treballs previs fets en la X legislatura, en la què, tot i no 
arribar-se a aprovar la llei electoral, per falta d’acord en quant al sistema electoral, sí 
es va arribar a acords amplis entre els grups parlamentaris en temes com l’adminis-
tració electoral, innovacions com l’enviament conjunt de la propaganda, la fórmula 
de vot presencial anticipat, la limitació dels anomenats candidats paracaigudistes o 
la prohibició que els diputats del Parlament puguin ser a la vegada senadors.

I amb aquest objectiu des del Departament que dirigeixo col·laborarem amb tots 
els treballs que aquest Parlament decideixi realitzar per assolir aquesta fita.

Actualment es troba en tramitació parlamentària una proposició de llei electoral 
de Catalunya que ja ha superat el debat de totalitat. Així mateix, també ha superat 



BOPC 297
29 de desembre de 2016

4.50.01. Compliment de resolucions 61 

el debat de totalitat el projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger.

Barcelona, 13 de desembre de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge

Control del compliment de la Resolució 225/XI, sobre el teletreball i 
el treball a distància
290-00210/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46560 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 Resolució 225/XI sobre el Teletreball i el 
treball a distància, us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han 
impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o 
el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als 
objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 22 de desembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Informe de compliment de la Resolució 225/XI sobre el Teletreball i el 
treball a distància
Faig avinent que des del Consell de Relacions Laborals ja s’ha tractat el teletre-

ball a les, les quals segueixen vigents segons esmenta el Consell del Treball Econò-
mic i Social de Catalunya a l’(2016).

També, us faig saber que en el punt 4 de les recomanacions del Consell de Rela-
cions Laborals es parla de la flexibilitat locativa com a eina de gestió més flexible i 
racional del temps de treball: el teletreball. En aquest apartat ja es recomana que els 
convenis col·lectius i acords d’empresa tinguin en compte la possibilitat de recórrer 
al teletreball parcial, i que remarquin que el fet que la persona treballadora s’aculli a 
la possibilitat de teletreball que li ofereix l’empresa no hauria de repercutir ni sobre 
el seu nivell retributiu, ni sobre la seva carrera professional a l’empresa, ni sobre el 
volum d’hores treballades. A més a més, s’hi formulen prevencions sobre seguretat i 
salut laboral i també sobre el dret fonamental a la inviolabilitat del domicili.

Per acabar, us avanço que s’han reunit totes les Comissions del Consell per trac-
tar la planificació 2017 i, en el sí d’aquesta reunió, s’ha tornat a proposar com a ob-
jectiu que s’ha portat a aprovació al Ple del 21 de desembre.

En un altre ordre de coses, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 
està treballant coordinadament amb el conseller assessor per a la Reforma Horària.
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Control del compliment de la Resolució 226/XI, sobre les 
cooperatives de treball associat
290-00211/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46471 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 Resolució 226/XI sobre les cooperatives 
de treball associat, us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han 
impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o 
el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als 
objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 21 de desembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Per començar us faig saber que, fruit de la problemàtica detectada de l’ús fraudu-

lent de les cooperatives de treball associat en el sector carni, el Govern ha impulsat 
la creació d’una taula de concertació del sector carni i d’un grup de treball tècnic en 
la que hi participen sindicats, patronals, entitats representatives del sector, represen-
tants del sector cooperatiu i el Govern a través de la Direcció General de Relacions 
Laborals i la Direcció General d’Economia Social, Tercer Sector Cooperatives i Au-
toocupació (DGESTSCA) amb l’objectiu d’identificar situacions fraudulentes i pro-
posar solucions que millorin les condicions de treball dels socis treballadors. Fins 
ara s’han portat a terme dues reunions i es continua avançant. Es preveu que aquesta 
mesura es pugui replicar a d’altres sectors per tal de garantir l’aplicació legalment 
prevista d’aquesta forma societària.

D’altra banda, les actuacions de la Inspecció de Treball de Catalunya en l’àmbit 
de les cooperatives han seguit dues línies d’actuació, una adreçada al control del 
compliment de diverses obligacions formals (existència d’activitat cooperativa, pre-
sentació de comptes anuals i manteniment del nombre de socis) i l’altra a comprovar 
les condicions de treball en determinades cooperatives de treball associat, fonamen-
talment centrades en el sector de la industria càrnia.

Aquestes actuacions han suposat 120 ordres de servei (expedients) durant 2015, 
i 121 en el període de l’1 de gener a 30 d’octubre d’enguany. A data d’avui resten 27 
expedients pendents de finalitzar-ne les actuacions.

Les investigacions esmentades han donat resultats diversos repartits en infrac-
cions en acta sobre seguretat i salut, relacions laborals, ocupació i estrangers, segu-
retat social i obstrucció. Requeriments d’esmena, i seguretat social en general.

Amb tot, existeix una clara dificultat per abordar canvis en la regulació de les 
cooperatives de treball associat, degut a que una de les principals característiques 
d’aquesta societat personalista és que el règim de treball (les jornades, les vacances, 
els criteris retributius i en general tota matèria vinculada directament amb els drets i 
les obligacions derivats de la prestació de treball) s’autoregulen pel propi soci treba-
llador. Els socis de la cooperativa posen en comú el seu treball i gestionen l’activitat 
empresarial de forma democràtica. En aquest sentit, la problemàtica no es deriva de 
la llei de cooperatives sinó de l’ús fraudulent d’aquesta fórmula societària, tot i que 
es podria valorar la proposta de revisió del text normatiu actual.

Per últim, la DGESTSCA a través de l’Aracoop i la Xarxa d’Ateneus coopera-
tius, dóna a conèixer la fórmula cooperativa, per tal que persones emprenedores, 
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empreses, prescriptors... coneguin les característiques i especificitats de la fórmula i 
la seva correcta aplicació, i evitar-ne així l’ús fraudulent.

Control del compliment de la Resolució 227/XI, sobre l’adequació 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a les recomanacions de 
l’Informe de fiscalització 4/2015 de la Sindicatura de Comptes
290-00212/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46472 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 227/XI sobre l’adequació del 
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya a les recomanacions de l’Informe de fisca-
lització 4/2015 de la Sindicatura de Comptes, us trameto amb aquest escrit el resum 
de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió 
de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden 
a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 13 de desembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Per tal de fer l’informe de compliment d’aquesta resolució em remeto a la situa-

ció de les recomanacions fetes per la Sindicatura de Comptes al seu informe de fis-
calització al SOC 4/2015 ja presentat durant aquesta legislatura.

Pel que fa als àmbits de gestió, i per tal de dur a terme una gestió correcta, ho-
mogènia i integral de totes les subvencions, la direcció del SOC ha impulsat com 
a projecte estratègic un model de gestió i informació integrat i simplificat per a la 
millora de la gestió administrativa i per acomplir les disposicions legals en matèria 
d’administració electrònica. Aquesta línia de treball és continuadora dels esforços 
realitzats en els darrers anys en aquesta matèria i respon a la profunda revisió dels 
sistemes de gestió i control del SOC realitzada al llarg dels anys 2012 i 2013 mitjan-
çant el Pla d’acció per a la millora dels sistemes de gestió i control del SOC.

Aquest pla preveia desenvolupar una aplicació per a la gestió integral de les sub-
vencions. El SOC va encarregar aquest desenvolupament al CTTI. Primer es va 
fer un estudi previ i posteriorment l’anàlisi funcional i la construcció de l’aplicatiu 
(TAIS - Tramitador d’ajuts i subvencions). Aquesta aplicació es basa en la gestió 
electrònica de tot el procés de les subvencions que garanteix la traçabilitat, la inte-
roperativitat i la informació, així com el control de totes les operacions. En aquests 
moments, ja està desenvolupada: durant l’exercici 2015 es va implantar en una con-
vocatòria pilot i durant el 2016 s’ha incorporat la tramitació a un total de 4 convo-
catòries més. La previsió és anar incorporant la gestió de les diferents convocatòries 
durant els propers exercicis.

Pel que fa a les valoracions de les sol·licituds que es realitzen automàticament 
mitjançant el GIA, us faig saber que aquests aspectes estan assegurats mitjançant 
una eina informàtica que realitza el bolcat de les dades que consten al GIA, així com 
també amb l’oportuna revisió del personal tècnic que realitza la gestió de les sol·lici-
tuds per comprovar que hi ha coincidència entre les dades que consten a l’aplicació 
i les indicades en els informes tècnics.
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També us informo que els procediments de comunicació entre els serveis cen-
trals del SOC i els serveis territorials estan implementats per garantir que la infor-
mació necessària per la gestió de les polítiques actives que s’aproven al territori, 
sigui correcta i adient.

L’equip humà de coordinació dels serveis territorials i de la Subdirecció d’Ocu-
pació i Territori està en contacte permanent amb la Subdirecció General de Políti-
ques Actives per conèixer l’estat de tramitació de les diferents convocatòries i conèi-
xer els calendaris d’implementació dels diferents programes. Així mateix, s’estan 
posant en marxa espais compartits d’informació per tal que totes les unitats puguin 
accedir a la informació relacionada amb les subvencions: situació expedient, ator-
gament, etc...

A banda d’això, us faig saber que el SOC garanteix la separació de funcions en 
totes les fases de tramitació de les subvencions mitjançant els instruments següents:

El Manual 02/2014, de gestió de subvencions del SOC, així com els procedi-
ments corresponents a cada fase de la tramitació especifiquen clarament quines són 
les unitats que han d’intervenir en cada fase i les funcions i tasques a realitzar (pas 
a pas), d’acord amb criteris de separació de funcions entre els òrgans de gestió i els 
de control.

El Decret 71/2015, de 12 de maig, de reestructuració del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya va consolidar les mesures organitzatives ja implantades pel Decret 138/2013, 
de 12 de març, que tenia per objecte garantir la separació correcta de les funcions 
dels òrgans de gestió i control per assegurar una bona gestió del Fons Social Euro-
peu i de la resta de fons.

La reestructuració parcial del SOC, aprovada mitjançant el Decret 138/2013 de 
12 de març de 2013, garanteix la separació de funcions entre els òrgans planifica-
dors de les actuacions (elaboració de programes i valoració de les sol·licituds), els 
òrgans verificadors (verificació sobre el terreny i verificació administrativa) i els 
òrgans responsables del control de qualitat i certificació de la despesa. Els canvis 
realitzats en l’estructura i els procediments en el marc del Pla d’acció resolen els 
problemes descrits en aquestes recomanacions.

Així mateix, des dels òrgans responsables dels programes i de recursos humans 
del SOC, s’està treballant en la definició del perfil del tècnic de verificació i el tècnic 
de justificació econòmica, per a la seva adequació en la RLT del SOC.

Convé fer ressaltar que des de l’any 2012, el SOC disposa d’un model d’ordre de 
bases i de resolució de convocatòria, que s’actualitzen anualment amb les novetats 
normatives i d’altres àmbits, per tal d’homogeneïtzar totes les ordres i convocatòries 
i garantir que les persones i entitats beneficiàries, així com els destinataris finals, 
tinguin tota la informació que necessiten en relació amb els programes, condicions, 
obligacions i requisits per poder-hi participar, minimitzant al màxim la inseguretat 
jurídica. Aquest nou model d’ordre de bases ha representat un avenç important per 
donar seguretat jurídica en totes les convocatòries que es gestionen.

Actualment, estem treballant en la implantació de la gestió de la justificació amb 
simplificació de costos, prioritzant la justificació mitjançant mòduls en tots aquells 
àmbits en què sigui adequat. Això comportarà l’adaptació de tot el procés de gestió 
de les subvencions, optimitzant els recursos i centrant-los en la verificació de l’ob-
tenció de resultats. Enguany s’ha recuperat com element de simplificació la justi-
ficació amb la presentació d’informe d’auditor i/o interventor per tal d’agilitzar al 
màxim els procediments.

A banda d’això, el SOC va elaborar l’any 2014 una instrucció que estableix les 
pautes a seguir per a la correcta gestió documental dels expedients de subvencions 
de les convocatòries de l’any 2012 i següents, que és comuna a tota l’organització. 
Concretament, aquesta gestió comprèn els criteris a seguir per dur a terme la codi-
ficació, traspàs i custòdia d’aquests expedients per part de les diferents unitats im-
plicades en les fases de tramitació de les subvencions (llançament, gestió de la sol-
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licitud i atorgament, execució, verificació i tancament, i certificació), i d’acord amb 
el Manual d’Arxiu del SOC. En aquesta instrucció s’identifiquen tres procediments 
relacionats i que tenen per objectiu assolir la unitat final de l’expedient:

Procediment general de traspàs i custòdia dels expedients des de les unitats de 
verificació a les unitats de planificació i gestió.

Procediment de gestió dels expedients en casos de recurs administratiu o conten-
ciós administratiu respecte a una resolució d’atorgament o de revocació.

Procediment de lliurament de la documentació sol·licitada per a la realització de 
controls.

El SOC està en un procés progressiu però continuat d’implementació electrònica 
dels seus tràmits, tant a nivell de la ciutadania com intern, mitjançant la presentació 
telemàtica, la notificació electrònica, la signatura electrònica i digitalització de do-
cuments i la utilització de portals, sistemes i solucions corporatius com el Tramita-
dor d’Ajuts i Subvencions (TAIS), el Tramitador Genèric, EACAT, Canal Empresa, 
Tauler electrònic, etc. En l’àmbit de les subvencions, aquest any 2016 s’ha inclòs la 
presentació electrònica en 11 convocatòries, quatre de les quals mitjançant TAIS.

De manera paral·lela, des de l’any 2012, el SOC disposa de models de llistes de 
control per a cadascuna de les fases de tramitació, que serveixen com a base per 
elaborar les llistes de control específiques per a cada convocatòria. Concretament, 
al Manual 02/2014 de gestió de subvencions s’especifica quina documentació ha de 
constar a l’expedient en cada fase així com les referències d’aquests models:

– Llista de control de la revisió de la fase de gestió (revisió de la sol·licitud i ator-
gament)

– Llista de control de la verificació administrativa i in situ de la fase d’execució
– Llista de control de comprovació de la fase de verificació i tancament
En aquest sentit, s’han donat instruccions als serveis implicats perquè actuïn dei-

xant la constància recomanada.
Així mateix, durant l’exercici 2016 s’han elaborat plans de control en els termes 

indicats en la recomanació, per tal de portar a terme les tasques de verificació sobre 
el terreny de les accions ocupacionals que es portin a terme.

El següent punt a considerar és que el SOC té implementada la consulta telemà-
tica al Catàleg de Dades i Documents Electrònics, accessible mitjançant la Plata-
forma d’Informació i Comunicació Administrativa (PICA) de totes les dades i in-
formacions disponibles i que les unitats necessiten per a la revisió de l’acreditació 
de requisits, obligacions i declaracions responsables. Per a la verificació en fases 
posteriors de verificació de les actuacions i la concurrència amb altres tipus d’ajuts, 
s’està treballant aquest aspecte en l’aplicació TAIS com a instrument de gestió de les 
sol·licituds de subvenció de tota la Generalitat de Catalunya, la qual cosa permetrà 
disposar de la traçabilitat necessària de les subvencions concedides a totes les enti-
tats col·laboradores.

Pel que fa a l’atorgament, s’han detectat diversos tipus d’incidències, entre les 
que cal destacar les que s’assenyalen a continuació:

– Resolucions d’atorgament dictades fora del termini establert a les bases i/o 
convocatòria; en concret, per a les línies FORMA’T, Crèdit formació per al treball i 
ESAL, totes les resolucions han estat dictades fora de termini.

– Les bases de les línies FORMA’T i Crèdit formació per al treball, preveuen el 
procediment de concessió directa o reglada que suposa que, complint-se el requisits, 
els atorgaments es fan per ordre de data de presentació de les sol·licituds, fins ex-
haurir la partida pressupostària. Cal observar que el SOC no disposa de cap base de 
dades o altre mitjà, per a comprovar que s’ha seguit l’ordre de presentació.

– A parer de la Sindicatura, les resolucions d’atorgament d’algunes línies no con-
tenen en tots els casos la informació que hauria de contenir; així, per exemple, en la 
línia Crèdit formació per al treball no s’indiquen les condicions i els terminis per a 
la realització de les activitats formatives; per a la línia de Projectes innovadors, en 
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general no s’identifiquen les entitats beneficiàries (només l’entitat promotora) i no 
s’identifiquen els compromisos que assumeixen els beneficiaris.

– Quant a la publicació de les resolucions d’atorgament, cal assenyalar que els 
ajuts directes a CCOO i UGT no es van publicar.

Els apartats que recull aquest punt 10, fan referència a programes que ja no es 
porten a terme. No obstant això, cal recordar que els sistemes de gestió i control del 
SOC van ser objecte d’una profunda revisió al llarg dels anys 2012 i 2013 mitjançant 
el pla d’acció per a la millora dels sistemes de gestió i control del SOC. Els nous pro-
cediments establerts i els manuals de procediments elaborats a aquest efecte, abor-
den les qüestions que s’esmenten en aquest punt i resten resolts de manera definitiva.

Per últim, totes les convocatòries del SOC preveuen en el seu articulat l’obligato-
rietat o no de la constitució de garanties d’acord amb la normativa vigent.

Tot seguit i respecte del criteri genèric de distribució diversificada i equilibrada 
en el territori (reequilibri territorial), cal establir uns paràmetres objectius i explici-
tar-los de manera clara en les convocatòries corresponents.

Els nous models d’ordre de bases recullen de manera molt detallada tots els as-
pectes que han de recollir tant les ordres de bases com les resolucions de convoca-
tòria. Els criteris de concurrència es detallen individualment, així com la valoració 
de cadascun d’ells.

Així mateix, els criteris de distribució territorial s’expliciten indicant els criteris 
que han fet servir per ajustar l’oferta al territori.

Convé recalcar que les observacions fonamentals quant a la fase de justificació 
es poden concretar en els següents punts:

– Cal segellar els justificants originals amb especificació de l’òrgan que conce-
deix la subvenció, la subvenció atorgada i l’import i/o percentatge subvencionat; les 
còpies dels justificants s’han d’autenticar; la documentació justificativa addicional ha 
de tenir constància de la data de lliurament mitjançant segell de registre d’entrada.

Per part del SOC, es pren en consideració aquesta observació. I sobre aquest 
punt, cal dir que el SOC està proposant mètodes electrònics per a la validació i com-
provació dels justificants acreditatius de l’execució de la subvenció i de la seva jus-
tificació econòmica, que actualment s’estan treballant. La implementació d’aquests, 
es durà a terme en el termini que les puguin realitzar les unitats d’organització i 
l’Àrea de Tecnologies de la Informació i Comunicació (ATIC).

– Cal que el SOC estableixi els procediments adients per a portar a la pràctica les 
comprovacions d’aquests aspectes requerits per la normativa d’aplicació.

La direcció del SOC ha impulsat com a projectes estratègics un model de gestió 
i informació integrat i simplificat per a la millora de la gestió administrativa i per 
acomplir les disposicions legals en matèria d’administració electrònica. Aquesta lí-
nia de treball és continuadora dels esforços realitzats en els darrers anys en aquesta 
matèria.

– Cal que el SOC porti a terme les revisions de la documentació justificativa en 
el termini establert; així mateix, no hauria d’acceptar la documentació justificativa 
presentada fora del termini.

En aquest sentit, s’han donat instruccions als òrgans responsables de la justifica-
ció perquè actuïn en la forma recomanada.

Respecte als altres ajuts concedits de manera directa, cal destacar de manera es-
pecífica el següent:

– Quant a la fase de justificació, cal que el SOC estableixi els procediments i 
mecanismes de control que assegurin que les actuacions objecte de subvenció s’han 
portat a terme i que aquestes quedin degudament acreditades. Així mateix, es reco-
mana al SOC que procedeixi a revisar els expedients pels quals s’assenyalen inci-
dències en la justificació de la despesa i, si escau, requereixi als beneficiaris afectats 
perquè aportin la corresponent documentació.
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La Sindicatura entén que el SOC ha d’iniciar un procediment de reintegrament 
en aquells supòsits que, d’acord amb la normativa aplicable, la despesa no està justi-
ficada o bé, quan la justificació és insuficient i, en general, en tots els casos que així 
preveu la Llei, tenint en compte que el període de prescripció per exercitar aquest 
dret és de cinc anys a comptar des de la data límit prevista per a la seva justificació.

La direcció del SOC ha impulsat com a projectes estratègics un model de gestió 
i informació integrat i simplificat per a la millora de la gestió administrativa i per 
acomplir les disposicions legals en matèria d’administració electrònica. Aquesta lí-
nia de treball és continuadora dels esforços realitzats en els darrers anys en aquesta 
matèria.

En aquest sentit, cal dir que s’han donat instruccions als caps de servei per actuar 
en el sentit de la recomanació.

De la mateixa manera, cal que el SOC adopti les mesures necessàries perquè el 
sistema de gestió i control funcioni de manera adequada i eficaç i evitar deficiències 
que afectin a la fiabilitat del procediment de certificació dels pagaments.

A finals de l’exercici 2011 el SOC va dissenyar, a requeriment de la Comissió 
Europea, un pla d’acció per a la millora dels seus sistemes de gestió i control. Les 
millores aplicades van afectar l’estructura orgànica de l’organisme, els responsa-
bles de les diferents àrees, els procediments de gestió, verificació sobre el terreny 
i verificació administrativa i la justificació econòmica. Es van dissenyar i es van 
implantar nous models per a la gestió de convocatòries, resolucions de concessió, 
informes, llistes de control. Es van millorar els diferents sistemes de gestió: sub-
vencions, convenis i contractes. Va ser necessari configurar nous equips, designar 
responsables, i formar de forma general i específica les persones que van passar a 
configurar aquests nous equips. A més, de forma complementària als controls que 
es realitzaven de forma prèvia a la certificació, es va establir un sistema de control 
de qualitat durant l’execució i verificació de les actuacions, per a així poder detectar 
possibles desviacions en l’execució dels procediments i aplicar mesures correctores 
de forma immediata.

La implantació definitiva del Pla d’acció va finalitzar el mes de desembre de 2013. 
És important destacar que la revisió i millora dels sistemes de gestió i control del 
SOC va ser validada per la Comissió Europea mitjançant una auditoria duta a terme 
durant els mesos de març-abril de 2015.

El Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en la mateixa línia que les recoma-
nacions de la Sindicatura de Comptes, està planificant les avaluacions amb caràcter 
plurianual, la qual cosa permetrà avaluar la qualitat, l’impacte, l’eficàcia i eficièn-
cia de les polítiques actives d’ocupació, entre elles les relacionades amb les accions 
formatives.

La programació d’actuacions del SOC està finançada principalment per dues 
fonts; el Fons Social Europeu i la Conferència Sectorial estatal en matèria de polí-
tiques actives d’ocupació. L’avaluació dels programes de formació està contemplada 
en ambdós àmbits de gestió.

Pel que fa al Fons Social Europeu, actualment el SOC està definint el Pla d’Ava-
luacions de Programa Operatiu del FSE per tot el programa operatiu 2014-2020 on 
s’ha definit diferents avaluacions al llarg de tot el període:

– Planificació Avaluacions FSE
– Avaluació dels objectius/resultats de les prioritats del Programa operatiu per a 

l’informe anual del 2017
– Avaluació dels objectius/resultats de les prioritats del Programa operatiu per a 

l’informe anual del 2019
– Avaluació de l’Estratègia de Comunicació del Programa operatiu en el 2018
– Avaluació de l’Estratègia de Comunicació del Programa operatiu en el 2021
– Resum de les conclusions de les avaluacions del període en el 2022
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Pel que fa a les actuacions finançades pels fons provinents de Conferència Sec-
torial, el SOC també està dissenyant un pla d’avaluacions plurianual que permeti 
avaluar la formació, així com el conjunt de les polítiques finançades per aquesta via, 
i de forma complementària al Pla d’Avaluació del FSE.

Així mateix, el SOC participa de l’avaluació de la formació per l’ocupació, que 
es porta a terme a nivell estatal, en el marc del Plan Anual de Evaluación 2014 del 
subsistema de formación profesional para el empleo

Finalment, s’ha realitzat un procediment d’adjudicació d’accions formatives mit-
jançant la contractació pública en l’àmbit de la industria turística i del lleure, i s’ha 
convocat un altre procés en l’àmbit dels serveis a les persones.

Control del compliment de la Resolució 228/XI, sobre la situació dels 
treballadors de BIC Graphic
290-00213/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46473 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 228/XI sobre la situació del 
treballadors de BIC Graphic, us trameto amb aquest escrit el resum de les accions 
que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvo-
lupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar 
compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 13 de desembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Per a donar compliment d’aquesta resolució us faig saber que, quan es detecten 

situacions de possible conflicte laboral, des del Departament de Treball, Afers Soci-
als i Famílies posem en marxa un protocol d’actuació per a conèixer de primera mà 
la situació del conflicte. En el cas que ens ocupa, des dels Serveis Territorials a Tar-
ragona es va mantenir una reunió amb el comitè d’empresa de Bic Graphic el passat 
14 d’octubre, en la qual es va posar de manifest el suport del nostre Departament 
cap als treballadors i de l’oferta de mediació en cas que l’empresa fes públic algun 
procediment de reestructuració, situació que a data d’avui no s’ha produït.

Control del compliment de la Resolució 229/XI, sobre el manteniment 
del llit de la Tordera a Blanes
290-00214/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46494 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 229/XI, sobre el 
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manteniment del llit de la Tordera a Blanes (tram. 290-00214/11), us informo del 
següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua i l’Ajuntament de Blanes han mantingut diverses 
reunions per tractar tots aquest temes durant els darrers anys.

Així mateix, s’ha elaborat un informe que reflecteix les competències de cada ad-
ministració en el manteniment i conservació de lleres segons les normatives vigent.

Barcelona, 20 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 230/XI, sobre la destinació 
del poble de Conill, del municipi de Tàrrega, a usos públics
290-00215/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46495 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 230/XI, sobre la 
destinació del poble de Conill, del municipi de Tàrrega, a usos públics (tram. 290-
00215/11), us informo del següent:

Aquestes mesures estan pendents del pressupost del 2017, atès que els pressupos-
tos prorrogats del 2016 no disposen de partida.

Barcelona, 20 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 234/XI, sobre la reducció de 
l’ús del glifosat
290-00219/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46451 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 234/XI, sobre la 
reducció de l’ús del glifosat (tram. 290-00219/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (DARP) no porta a terme contractacions per a realitzar tractaments d’herbici-
des, a no ser que es tracti de casos molt puntuals i justificats. Tot i així, si arribat el 
cas s’hagués d’efectuar alguna contractació en la que calgui dur a terme algun trac-
tament herbicida, es tindrà en compte juntament amb els Serveis de Contractació de 
la Generalitat de Catalunya, evitar incloure el glifosat en els plecs de condicions de 
les noves contractacions.

Pel que fa al punt 2), les substàncies actives per a formular productes fitosani-
taris són autoritzades per la Comissió Europea, a partir del dictamen de l’Autoritat 
Europea de Seguretat Alimentària i amb unes condicions concretes. Els produc-
tes fitosanitaris formulats amb aquestes substàncies actives els autoritza cada Estat 
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membre i els condicionants d’aplicació queden reflectits en el full de registre oficial 
de cada producte i en la seva etiqueta. A l’Estat Espanyol, qui autoritza i prohibeix 
els productes fitosanitaris és el Ministeri d’Agricultura, Pesca, Alimentació i Medi 
Ambient (MAPAMA).

L’aplicació de productes fitosanitaris en els espais als que fa referència aquest 
punt de la Resolució queda regulada per la Directiva 2009/128/CE, i la seva transpo-
sició a Espanya en l’RD 1311/2012, que crea el marc per aconseguir l’ús sostenible 
dels productes fitosanitaris.

D’acord amb aquesta legislació només es poden registrar i utilitzar productes fi-
tosanitaris en àmbits no agraris quan compleixin els requisits bàsics dels productes 
que estableix l’annex VIII de l’RD esmentat.

En concret, també estableix que:
«En els espais utilitzats pel públic en general, el responsable de l’aplicació ha de:
– Adoptar les mesures necessàries per evitar que es produeixi l’accés de tercers, 

tant durant l’execució dels tractaments com durant el període de temps següent que 
s’hagi determinat necessari per a cada cas.

– Realitzar els tractaments en horaris en què la presència de tercers sigui impro-
bable, llevat que es tracti de jardins tancats o que sigui possible establir una barrera 
senyalitzada que adverteixi el públic de la prohibició de l’accés a l’àrea compresa 
dins del perímetre senyalitzat.

En els espais utilitzats per grups vulnerables (els jardins existents en els recintes 
o als voltants de col·legis i llars d’infants, camps de jocs infantils i centres d’assistèn-
cia sanitària, incloses les residències per a ancians), a més de complir el que especi-
fica l’apartat 1, es requereix el coneixement previ del director del centre afectat de 
conformitat amb el que expressa l’apartat 1.a), perquè pugui adoptar les mesures pre-
ventives que siguin convenients. El director del centre, amb almenys 48 hores d’an-
telació al tractament, pot proposar justificadament una data o hora més apropiada.»

Pel que fa al punt 3), en la resolució de consultes que adrecen molts ajuntaments, 
empreses de jardineria i, fins i tot, particulars, des del DARP ja s’estan donant les 
directrius per tal que es reorientin els criteris de disseny dels ajardinaments públics 
i s’utilitzin mètodes de control alternatius de forma integrada.

Pel que fa al punt 4t), aquesta sensibilització ja s’està duent a terme en totes les 
jornades tècniques en que es participa, així com en totes les consultes rebudes direc-
tament al Servei de Sanitat Vegetal del DARP. Aquesta transmissió cap als usuaris, 
professionals públics i privats, es fa a través de diversos escenaris, com les jorna-
des de transferència tecnològica, els cursos d’aplicadors de productes fitosanitaris, 
les jornades o cursos organitzats per a tècnics d’Agrupacions de Defensa Vegetal 
(ADV), els adreçats a persones assessores en gestió integrada de plagues, etc.

El Servei de Sanitat Vegetal del DARP, a diferència d’altres Comunitats Autòno-
mes, compta amb un equip d’experts en el control de males herbes per tal d’estudiar 
i assessorar sobre els millors mètodes per a lluitar contra les males herbes, evitant, 
sempre que sigui possible, l’ús d’herbicides químics.

Aquest mateix Servei està preparant hores d’ara un full informatiu sobre tècni-
ques de desherbatge no químiques en espais verds, que serà convenientment difós a 
ajuntaments i empreses de jardineria tan bon punt estigui editat.

Pel que fa al punt b), hem donat trasllat de l’aprovació d’aquesta resolució tant a 
l’Associació Catalana de Municipis com a la Federació de Municipis de Catalunya.

Barcelona, 20 de desembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 241/XI, sobre els clústers 
industrials
290-00226/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46114 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 241/XI, sobre els 
clústers industrials (tram. 290-00226/11), us informo del següent:

Quant al punt a, l’any 2014 el Govern va posar en marxa el Programa Catalunya 
Clústers, amb la finalitat d’impulsar la competitivitat de l’economia catalana, siste-
matitzar la seva actuació en l’àmbit de la política de clústers i contribuir a la racio-
nalització de les iniciatives existents en aquest camp.

El programa pretén assolir l’objectiu de reforçar la competitivitat del teixit pro-
ductiu del país mitjançant el reforçament de la indústria en sentit ampli, el suport a 
les pimes i s’alinea també amb els objectius marcats per la Unió Europea pel que fa 
a les seves recomanacions en política de clústers.

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència per a la Compe-
titivitat de l’Empresa (ACCIÓ), està redefinit els requisits d’accés i els mecanismes 
de seguiment en línia amb les millors pràctiques europees i enfocats a l’excel·lència 
de les organitzacions clúster. La previsió de tancament d’aquest apartat és el primer 
trimestre de 2017.

Pel que fa al punt b, la redefinició dels requisits d’entrada ha de contribuir al re-
ordenament del mapa de clústers i a evitar possibles interferències entre els seus àm-
bits d’actuació. Aquesta redefinició incorpora requisits en aquest sentit. La previsió 
de tancament d’aquest apartat és, també, el primer trimestre de 2017.

En relació amb el punt c, cal esmentar que la major part del clústers que for-
men part del programa Catalunya Clústers formen part també de les Agrupaciones 
Empresariales Innovadoras (AEI) del Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digi-
tal, disposant de canals de comunicació i col·laboració interclústers permanentment 
oberts.

A nivell internacional, el programa Catalunya Clústers coordina i participa en la 
Xarxa Quatre Motors d’Europa i Associats; forma part de la Baltic Sea Region, on 
Catalunya és l’única regió del sud d’Europa; forma part de l’European Secretariat 
for Cluster Excellence i de la xarxa TCI Network, entre d’altres. La participació en 
aquestes xarxes facilita la cooperació entre els clústers de les diferents regions im-
plicades.

Així mateix, dins del programa anual de capacitació a Clústers Managers d’AC-
CIÓ, s’organitzen trobades de clústers del programa Catalunya Clústers amb clústers 
internacionals per promoure la col·laboració i cooperació entre ells.

Finalment, pel que fa al punt d, els clústers són entitats privades i independents 
que defineixen el seu propi model de governança. El programa Catalunya Clústers, 
en els seus requisits d’accés, estableix criteris d’homogeneïtzació entre els clústers 
integrants. Per exemple, que la junta directiva estigui formada majoritàriament per 
empreses privades, que hi hagi representativitat de la cadena de valor i que la ges-
tió del clúster estigui professionalitzada i compti amb la figura del Clúster Manager 
com a gerent del clúster.

El programa Catalunya Clústers ofereix als seus integrants un programa de capa-
citació tant per al Clúster Manager com per al seu equip (en els casos en els quals 
es disposa d’equip), orientat a incrementar aquesta professionalització. El programa 
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també ofereix suport estratègic, acompanyament a les juntes directives, i reunions 
anuals amb els presidents dels clústers per intercanviar bones pràctiques.

En totes aquests actuacions, l’equip de la Unitat de Clústers d’ACCIÓ treballa 
amb dinàmiques de millora contínua que permetin l’evolució de les organitzacions 
clústers cap a l’excel·lència.

Barcelona, 16 de desembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 242/XI, sobre els polígons 
industrials
290-00227/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46115 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 242/XI, sobre els 
polígons industrials (tram. 290-00227/11), us informo del següent:

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

El Pacte nacional per a la indústria, basat en la concertació, la priorització de 
mesures amb un impacte cert i l’optimització de recursos, estableix els fonaments 
per a una política industrial estable que contribueixi a la transformació dels sector 
cap a una indústria intensiva en innovació, internacionalitzada, eficient en l’ús dels 
recursos i sostenible i que fomenti la reindustrialització i la inversió.

Un dels sis àmbits que inclou el pacte, el d’infraestructures i energia, s’ha propo-
sat incorporar una línia d’actuacions específica en relació amb els polígons indus-
trials. Aquest conjunt d’actuacions tindria l’objectiu de disposar d’una oferta de sòl 
industrial i de fomentar els polígons industrials com a eina de competitivitat. Entre 
d’altres, es proposen les actuacions següents:

– Desenvolupar un inventari de polígons industrials: disposar d’una base de da-
des dels polígons industrials existents i les seves capacitats.

– Elaborar un pla de comunicació per fer visible la importància de la indústria en 
l’economia; millorar els coneixements sobre l’entorn industrial creant una definició i 
un cens de polígons, i redefinir l’estadística de les bases de dades relacionades amb 
l’activitat industrial.

– Desenvolupar un marc normatiu que permeti als polígons industrials desenvo-
lupar estratègies per impulsar la competitivitat de les empreses que en formen part.

Al mateix temps, cal remarcar que anteriorment, la Direcció General d’Indústria 
(DGI) va desenvolupar un sistema d’informació de polígons d’activitat econòmica, 
que, a banda de quantificar el nombre de polígons i la seva extensió, feia una apro-
ximació a altres variables rellevants per a la competitivitat, com ara, infraestructu-
res, sanejament, vies de comunicacions i cobertures mòbils. Tot i que actualment 
la informació que conté no està actualitzada, aquesta eina continua sent vàlida i, en 
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aquests moments, el Departament d’Empresa i Coneixement i el Departament de 
Territori i Sostenibilitat estan avaluant la informació actual de la que es disposa, per 
tal d’estudiar la necessitat d’un nou sistema d’informació dels polígons industrials 
de Catalunya que aporti més valor als usuaris.

Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha decidit impulsar el 
Pla d’impuls i modernització dels sectors industrials i logístics propis i per això ha 
encarregat a Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logísti-
ques, SAU (CIMALSA) la seva redacció.

El Pla esmentat estudiarà la implementació i definirà una proposta de model de 
gestió públicoprivada dels polígons industrials i logístics propis, amb les aporta-
cions dels actors implicats i que garanteixi aspectes com les infraestructures tec-
nològiques, les capacitats energètiques, la sostenibilitat ambiental, la seguretat i el 
manteniment i la dotació d’infraestructures i serveis.

Així, mitjançant la redacció d’aquest Pla es respondrà directament a l’objectiu 
d’establir mecanismes més adients de coresponsabilitat entre les administracions i 
els agents implicats en la gestió dels polígons industrials.

En el marc del Pla d’acció d’eficiència energètica a la indústria de Catalunya, es 
crearà un grup de treball sobre polígons industrials. Aquest grup tindrà com a ob-
jectiu recollir les necessitats específiques dels polígons industrials en relació amb 
l’energia (cogeneració, autoconsum, utilització d’energies residuals, xarxes tancades 
d’energia elèctrica, etc.) i definir les accions específiques que permetran desenvolu-
par el potencial d’eficiència energètica dels polígons industrials de Catalunya.

D’altra banda, en ser les telecomunicacions serveis d’interès general que es pres-
ten en règim de lliure competència, correspon als operadors de telecomunicacions 
promoure l’extensió de les xarxes d’accés d’alta capacitat, restant la intervenció pú-
blica justificada quan es produeix una fallida de mercat per manca de cobertura de 
xarxes privades o per no disponibilitat d’una oferta competitiva.

El Govern, mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i So-
cietat Digital a través de diversos plans sectorials ha mostrat el seu posicionament 
respecte a la necessitat de què el conjunt del sector empresarial disposi d’infraes-
tructures TIC avançades. En concret, l’Agenda Digital Catalana 2020 en el seu Eix - 
7 Infraestructures de Suport i de Coneixement destaca que l’enorme potencialitat de 
les TIC ha de coordinar-se amb un adequat desenvolupament de les xarxes de co-
municacions, dotant a aquestes infraestructures del mateix valor estratègic que les 
infraestructures d’obra civil.

És en aquest context que, aprofitant la publicació del setè programa marc IDT 
2007-2013 per part de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya va incorporar 
un projecte de desplegament de fibra òptica a 33 polígons industrials catalans en el 
programa de competitivitat de Catalunya 2007-2013 amb l’objectiu de facilitar l’ac-
cés a serveis TIC avançats a les empreses allà localitzades.

En l’actualitat, les tasques de desplegament es troben ja finalitzades i ens trobem 
en fase de tramitar l’aprovació de preus públics per l’ús per part de tercers de la xar-
xa de fibra òptica desplegada.

Quant als punts de recàrrega per a vehicles elèctrics, el Govern va aprovar el pas-
sat mes de juny el Pla d’Infraestructures de recàrrega dels vehicles elèctrics de Ca-
talunya (PIRVEC), amb l’objectiu de desplegar arreu de Catalunya els punts de càr-
rega ràpids, semiràpids i vinculats per donar confiança als usuaris actuals i futurs 
dels vehicles elèctrics.

En la convocatòria d’ajuts de 2015, tot i que aquesta possibilitat era subvenciona-
ble en cas de punts de recàrrega d’accés públic, no es va presentar cap projecte de 
punt de recàrrega per ser instal·lat en un polígon industrial per part d’ajuntaments, 
ni empreses individuals, ni per part d’entitats de gestió dels propis polígons. S’ha 
de tenir en compte que, amb la normativa estatal actual, la instal·lació de punts de 
recàrrega per part d’empreses o ens privats presenta una dificultat afegida, ja que 
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cal que els punts siguin gestionats per una empresa gestora de recàrrega i que, per 
a punts de recàrrega ràpida o semiràpida, el cost del terme fix de potència fa molt 
difícil la viabilitat econòmica del punt.

Arran de les tasques dels grups de treball del PIRVEC, coordinat per l’Institut 
Català d’Energia (ICAEN), s’ha elaborat una proposta de proposició de llei de me-
sures de foment per a l’electrificació del transport por carretera que s’ha enviat als 
grups parlamentaris amb representació al Congrés dels Diputats. Amb aquesta ini-
ciativa es vol conscienciar el Govern espanyol i els partits polítics de la necessitat 
de facilitar les modificacions normatives necessàries per al desplegament del sec-
tor. L’objectiu és simplificar administrativament la gestió d’aquests punts per part 
d’empreses privades (quan el seu objecte social principal no sigui la gestió de punts 
de recàrrega) i establir una bonificació temporal del cost fix de potència dels punts, 
entre d’altres mesures.

D’altra banda, es preveu que a principis de 2017 es publiqui una convocatòria 
de subvenció per a la instal·lació de punts de recàrrega ràpids, semiràpids i vincu-
lats amb un import d’uns 900.000€, que inclourà la possibilitat d’instal•lar punts de 
recàrrega a polígons industrials per part d’empreses o entitats privades o d’ajunta-
ments o ens locals.

Els punts de recàrrega de gas natural, contràriament als punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics, són viables econòmicament. En aquest sentit, els estudis i la infor-
mació que disposa l’ICAEN mostra que Catalunya ja disposa d’una xarxa de punts 
situats arreu del seu territori amb inversió i gestió per part d’empreses privades (Gas 
Natural Fenosa i Hamsa). Per tant, conclou que la missió de l’administració pública 
no ha de ser invertir en una infraestructura de recàrrega en la que ja inverteixen les 
empreses privades, sinó difondre la situació d’aquests punts i vetllar pel seu bon fun-
cionament. Per aquest motiu, l’ICAEN manté en la seva pàgina web les infografies 
de conjunt i la situació dels diferents punts de recàrrega dels vehicles propulsats de 
forma no convencional, com ara els propulsats amb gasos liquats del petroli, els que 
funcionen amb gas natural vehicular i els vehicles elèctrics. Alhora, aquestes ma-
teixes infografies donen informació sobre els vehicles matriculats per a cadascuna 
d’aquestes tecnologies.

Pel que fa al Pla director de mobilitat de la regió metropolitana de Barcelona de 
l’ATM de Barcelona aquest inclou com una de les línies d’actuació la millora de la 
mobilitat dels polígons i zones industrials amb la participació del conjunt d’agents 
implicats, empreses, treballadors i administracions locals.

Així mateix, el Pla de Transport de Viatgers de Catalunya, actualment en trami-
tació, també inclou dins dels seus eixos d’actuació el tractament de la millora dels 
serveis de transport públic als polígons i zones industrials a partir de la concertació 
i la participació activa de les empreses i treballadors implicats.

Barcelona, 16 de desembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 243/XI, sobre la difusió de 
fórmules alternatives de finançament empresarial
290-00228/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46116 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 243/XI, sobre la 
difusió de fórmules alternatives de finançament empresarial (tram. 290-00228/11), 
us informo del següent:

Un dels objectius del Departament d’Empresa i Coneixement és el suport i la di-
fusió d’eines de finançament alternatiu entre els emprenedors i les PIME, vehiculat 
a través de la Direcció General d’Indústria (DGI) i l’Agència per a la Competitivitat 
de l’Empresa (ACCIÓ). En aquest marc, fins al novembre de 2016 s’han atès 247 
empreses a través del Servei d’Assessorament Financer, a les quals se’ls ha lliurat 
un informe sobre la seva situació financera i de futur, i se’ls ha recomanat 759 ins-
truments de finançament, majoritàriament alternatius a la banca.

També s’han organitzat vuit esmorzars de finançament a Barcelona i tres a Tar-
ragona, amb una assistència de 894 persones, on s’han tractat temàtiques de plata-
formes de finançament col·lectiu, d’inversors privats i de fons de capital risc, així 
com de bones pràctiques, i s’han compartit experiències.

Addicionalment, fins al 15 de desembre de 2016, s’han organitzat 30 tallers de 
finançament alternatiu, on també hi participen ponents representants de xarxes d’in-
versors privats, fons de capital risc i entitats de finançament alternatiu amb l’assis-
tència de 822 persones.

Així mateix, el mes de juliol de 2016 es va organitzar la 21a edició del Fòrum 
d’Inversió d’ACCIÓ, on a més de les 21 empreses catalanes que hi van participar, 
també hi van tenir especial rellevància les 24 entitats de finançament alternatiu, àn-
gels inversors i fons de capital risc que van formar part dels diversos panells d’in-
versors.

D’altra banda, s’han signat vuit convenis de patrocini de les plataformes de fi-
nançament col·lectiu acreditades per ACCIÓ en les categories de finançament col-
lectiu d’inversió (equity crowdfunding), finançament col·lectiu de deute (crowdlen-
ding) i descompte de factures (invoice trading). L’objectiu d’aquests convenis és que 
les plataformes difonguin aquests instruments de finançament alternatius i, a través 
de llur actuació individual, també incrementin la notorietat d’aquestes modalitats de 
finançament en el seu conjunt.

Addicionalment, les plataformes participen activament en els esmorzars i tallers 
de finançament.

Finalment, l’any 2016 s’ha fet una reconceptualització del Catàleg de finança-
ment alternatiu per fer-lo més adequat a un format web. Aquest Catàleg, comptarà 
amb un sistema de cerca més àgil per a l’usuari que permetrà la seva actualització 
constant quan les novetats de mercat ho requereixin. En aquests moments ja s’està 
contactant als diversos finançadors per tal que participin en aquesta nova edició del 
Catàleg de finançament alternatiu.

Barcelona, 16 de desembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 244/XI, sobre el foment de 
les empreses emergents
290-00229/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46117 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 244/XI, sobre el 
foment de les empreses emergents (tram. 290-00229/11), us informo del següent:

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència per a la Com-
petitivitat de l’Empresa (ACCIÓ), proporciona acompanyament expert a les empre-
ses en fase inicial mitjançant el Pla Embarca. Aquest Pla ha representat un canvi 
en l’orientació de moltes empreses emergents (start-ups) per fer front als reptes de 
mercat. Actualment, ACCIÓ està revisant les característiques del pla amb l’objectiu 
de potenciar la internacionalització i la interconnexió, dinamització i promoció de 
l’ecosistema / hub emprenedor de Barcelona.

Quant a la potenciació del Pla Sprint, incrementant els objectius d’internaciona-
lització a tot el món, cal posar en relleu que tal i com està dimensionat aquest pro-
grama, els seus objectius estan d’acord i s’adeqüen a les necessitats i característiques 
del grup d’empreses seleccionades. Amb aquest Pla es recolzen unes 20 empreses i 
els recursos emprats permeten que les start-ups participants donin el salt internacio-
nal a Europa i a la resta del món.

Pel que fa a la possibilitat d’obrir el model d’unitats de comercialització definides 
per ACCIÓ com a eines d’acompanyament de noves empreses i que són utilitzades 
només per a projectes sorgits de centres de recerca, instituts hospitalaris o universi-
tats, a altres projectes d’empreses emergents innovadores nascudes en altres àmbits, 
cal esmentar que en la convocatòria que sortirà properament per a les unitats de co-
mercialització, es manté la sol·licitud de programes amb les escoles de negoci, i es-
tan oberts a tot tipus d’empresa, vingui de l’àmbit de la recerca o no.

D’altra banda, ACCIÓ porta a terme un seguit d’accions de promoció, difusió i 
assessorament adreçades a les start-ups per tal d’apropar el finançament més ade-
quat a cada empresa i a les necessitats concretes del seu cicle de vida o de la seva 
estratègia empresarial. Això inclou tant les eines de finançament tradicionals, com 
els instruments de finançament alternatius a la banca. En qualsevol cas, la orienta-
ció, l’assessorament i el seguiment de les start-ups es realitza al llarg del cicle ini-
cial i més enllà.

Finalment, en el marc del programa d’emprenedoria corporativa s’obrirà una 
nova convocatòria per donar suport al disseny i implementació d’estratègies de col-
laboració amb start-ups, incloent també la creació d’incubadores i acceleradores 
corporatives. Amb aquesta iniciativa es pretén crear les condicions en les corpora-
cions perquè després les start-ups puguin accelerar el seu creixement a partir de la 
col·laboració amb empreses establertes.

L’edició de l’any 2015, en el marc d’aquesta línia d’ajuts, es van aprovar 9 projec-
tes, amb un import total de 200.000 euros, esgotant la dotació de la convocatòria.

Barcelona, 16 de desembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 245/XI, sobre l’impuls del 
Programa de reactivació industrial del Govern i del Pla de reactivació 
econòmica de Cervera
290-00230/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46118 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 245/XI, sobre l’im-
puls del Programa de reactivació industrial del Govern i del Pla de reactivació eco-
nòmica de Cervera (tram. 290-00230/11), us informo del següent:

Un dels principals objectius del Govern en matèria d’indústria és que el sector 
recuperi la rellevància que havia tingut tradicionalment en el conjunt de l’economia 
catalana. En aquest sentit, el Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la 
Direcció General d’Indústria, té en marxa un instrument de reactivació econòmica, 
el Programa de reactivació industrial, amb la finalitat del manteniment i recuperació 
de l’activitat industrial.

Aquest programa inclou mesures de detecció, anticipació i gestió de les proble-
màtiques de les empreses industrials i de captació de projectes d’inversió. Les ac-
tuacions que s’hi duen a terme tenen en compte tots els agents que puguin contribuir 
a l’èxit dels projectes, ja siguin altres administracions públiques, especialment ens 
locals, o bé entitats sectorials o representatives del territori.

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

Així, per exemple, s’ha intervingut en el concurs d’una empresa de Cervera per 
tal que el jutjat del mercantil retrocedís la fase de liquidació i s’aprovés un conveni 
de creditors que possibilités la seva continuïtat.

En el conjunt de Catalunya, des de l’inici d’aquestes actuacions l’any 2012 fins a 
01.11.2016, s’ha fet el seguiment de 394 empreses que representaven un total de més 
de 50.000 llocs de treball en risc. 347 d’aquestes empreses s’han deixat de seguir 
específicament en haver desaparegut la causa directa per la qual es feia el seguiment 
ja sigui en un sentit positiu o negatiu, havent-se mantingut més del 75% dels llocs 
de treball en risc.

D’altra banda, el Govern ha posat en marxa el Pacte Nacional per a la Indústria, 
que pretén reforçar el consens entre les forces polítiques, agents econòmics i socials 
i altres agents institucionals per assolir el desenvolupament necessari per a la indús-
tria del nostre país. Aquesta iniciativa, en la línia amb les actuacions dutes a terme 
amb anterioritat, aposta per la revitalització de la indústria catalana i per aconse-
guir la seva adaptació als reptes que planteja la nova revolució industrial i situar-la 
com a motor de l’economia catalana. Les mesures que es proposin en aquest Pacte 
Nacional també contribuiran al manteniment de l’activitat productiva a Cervera i al 
conjunt de les comarques de Lleida.

Tanmateix, la comarca encara no ha pogut recuperar-se del tot del tancament de 
la planta de Lear, per la qual cosa existeix encara un gran potencial de creixement 
de l’activitat productiva. En aquest sentit, recentment s’han materialitzat projectes 
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importants com el d’un parc de proveïdors d’injecció i ensamblatge d’un important 
fabricant de components per a l’automòbil o el d’una multinacional fabricant de pin-
sos compostos per a animals domèstics, que recentment ha anunciat una inversió en 
l’ampliació dels seus centres de producció de Cervera i en la instal·lació del seu cen-
tre administratiu i comercial per al mercat local i el sud d’Europa. Aquest projecte 
ha comptat amb el suport d’ACCIÓ.

A més, ACCIÓ posa a disposició de les industries de Cervera els seus programes 
de foment de la competitivitat empresarial. En aquest sentit, recentment, cinc de les 
principals empreses industrials ubicades a Cervera i de sectors diversos com el del 
metall, mobles o tèxtil, han participat en programes de suport a la internacionalitza-
ció i al creixement empresarial d’ACCIÓ.

Finalment, l’ajuntament de Cervera col·labora a través del programa de suport 
als territoris amb majors necessitats de reequilibri territorial i social en el marc del 
Projecte Treball als Barris que promou i desenvolupa el Servei Públic d’Ocupació 
de Catalunya.

Barcelona, 16 de desembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 246/XI, sobre l’elaboració 
d’un pla de protecció i desenvolupament del sector de la fusta
290-00231/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46450 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 246/XI, sobre l’ela-
boració d’un pla de protecció i desenvolupament del sector de la fusta (tram. 290-
00231/11), us informo del següent:

La resolució esmentada recull que el Parlament de Catalunya insta el Govern 
a aprofundir, en el marc del Pla General de Política Forestal, en la protecció i el 
desenvolupament del sector de la fusta, de manera que hi prevegi l’accés i l’ús dels 
recursos naturals i de la biomassa en defensa dels productors, amb l’objectiu d’in-
centivar l’ocupació d’aturats per comarques, especialment on hi ha, com al Solsonès, 
una tradició en aquest sector molt arrelada.

Primerament s’ha de recordar que el Pla General de Política Forestal (PGPF) 
2014–2024 va ser aprovat el 17 de juny del 2014 per acord de Govern. Aquest Pla 
determina els objectius següents:

– Promoure la gestió activa dels terrenys forestals i la millora de l’accessibilitat 
als mateixos com una necessitat per potenciar llurs funcions socioeconòmiques i 
ambientals i fomentar la conservació de la biodiversitat.

– Donar suport a la propietat i la indústria forestals com a principals agents del 
sector econòmic, cercant fórmules d’organització de l’oferta i la demanda.

– Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoure l’ús de 
llurs productes.

– Promoure el desenvolupament, la innovació, la transferència de tecnologia i la 
tecnificació dels processos productius del sector forestal.

– Promoure una planificació eficient dels terrenys forestals i potenciar la coordi-
nació i incorporació dels valors econòmics i ambientals forestals en altres planifica-
cions sectorials per a fomentar sinèrgies.
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Així mateix, de forma general i per la importància de promoure una política 
estructural dirigida al món rural existeix el Programa de Desenvolupament Rural 
2014-2020 (PDR), que posa especial atenció als sectors agrari i forestal amb la fina-
litat d’assolir uns amplis objectius a llarg termini. Concretament el programa, que 
significa el quart dins de la política agrària comunitària pel que fa a les línies fores-
tals, està dotat amb un total de 85 milions d’euros, que suposa un 13% del total del 
programa davant el 7,5% del període passat, i està distribuït en diverses operacions 
que pretenen donar resposta a alguna de les necessitats fonamentals en l’àmbit de la 
política forestal.

En aquest PDR, s’ha potenciat la prevenció d’incendis, dotada amb 48 milions 
d’euros. Aquesta opció suposa una aposta per acabar l’estructuració de la prevenció 
d’incendis a gran escala que és un problema bàsic en l’àmbit forestal i té importants 
repercussions en la seguretat de persones i béns. Les línies innovadores i industrials, 
que també es treballen des del Departament, han de donar la resposta en un futur 
immediat a les necessitats del mercat dels productes forestals que ha de possibilitar 
una major autosuficiència dels silvicultors, a fi i efecte de deixar de dependre de les 
subvencions. En aquesta línia el PDR també recolza la constitució d’agrupacions de 
productors i grups operatius en consonància amb les necessitats de models de gestió 
associada dins del sector forestal, que ha de trobar el seu encaix empresarial: pimes, 
societats limitades, cooperatives.

Ara de forma concreta, i d’acord amb els objectius del PGPF realitzem un resum 
d’algunes de les principals línies d’actuació que es duen a terme des de la Direcció 
General de Forests en relació amb la Resolució 246/XI:

Promoure la gestió activa dels terrenys forestals i la millora de l’accessibilitat als 
mateixos com una necessitat per potenciar llurs funcions socioeconòmiques i ambien-
tals i fomentar la conservació de la biodiversitat (prevenció de riscos naturals, per 
exemple, els incendis forestals)

La gestió forestal és imprescindible per tal de garantir la persistència de les 
masses forestals, compatibilitzant-la amb l’aprovisionament de béns i serveis dels 
boscos i terrenys forestals de forma sostenible en el temps, tot afavorint la salut i la 
vitalitat dels ecosistemes forestals, el desenvolupament socioeconòmic del territori, 
la conservació de la biodiversitat, i la prevenció dels riscos naturals. Cal tenir clar 
que la gestió forestal és l’eina imprescindible per a l’adaptació al canvi climàtic de 
les masses forestals i n’és una evidència constatable el fet d’un increment evident de 
l’afecció d’aquestes per plagues i malures forestals.

Dins del PDR l’operació 8.5.01 Actuacions silvícoles de millora i generació de 
cicles ecosistèmics dotada amb un total de 14,5 milions d’euros és la destinada a 
donar resposta a aquesta realitat. També l’operació 4.3.03 Xarxes viàries per a la 
gestió dels boscos, dotada amb 11,5 milions d’euros incideix en aquest tema al afa-
vorir l’accessibilitat i per tant millorar rendiments, amb la conseqüent disminució 
de costos dels treballs. Es tracta de dues línies que atenen tant a les necessitat dels 
propietaris públics com dels privats.

Un altre aspecte que ha de contribuir a la generalització de la gestió forestal, 
és la valorització energètica de la biomassa, ja que permet donar una sortida a les 
fraccions dels arbres o als peus que per les seves característiques fins ara no tenien 
aplicació. Per aquest motiu, l’any 2014, el Govern de la Generalitat va aprovar l’Es-
tratègia per promoure l’aprofitament energètic de la biomassa forestal i agrícola, que 
té com a objectiu definir un model per a l’ús sostenible de la biomassa a Catalunya, 
donant màxima prioritat als usos tèrmics de la biomassa forestal i tenint en compte 
criteris de proximitat. Entre els objectius d’aquesta estratègia hi ha el de millorar 
l’estat dels boscos, passant del 25% de superfície forestal que es gestiona actualment 
a Catalunya al 50-60% de la superfície forestal l’any 2020, i millorar la percepció 
social de la gestió de les tallades és imprescindible per assolir aquesta fita.
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L’any 2015 es va formalitzar també la constitució del Clúster de la Biomassa de 
Catalunya, amb la participació inicial de 25 empreses i entitats del sector. Els ob-
jectius principals del Clúster són: reforçar la competitivitat de les empreses, establir 
mecanismes de dinamització del mercat de la biomassa i defensar els interessos del 
sector.

També es va aprovar el passat 22 de setembre de 2015, l’Acord de Govern per a la 
instal·lació de calderes de biomassa en edificis de la Generalitat de Catalunya. L’ob-
jectiu d’aquest acord és el de promoure la gestió forestal sostenible i l’aprofitament 
energètic de la biomassa forestal dels boscos públics. Es tracta d’actuacions d’ins-
tal·lació de calderes de biomassa a 26 edificis de 5 departaments de la Generalitat. 
Actualment es treballa en la definició del plec de característiques tècniques que ha 
de regir la licitació de les calderes.

La Comissió tècnica creada en el marc de l’Estratègia de la biomassa es reuneix 
mensualment a fi d’avaluar les barreres al major desenvolupament d’aquest mercat 
i proposar solucions.

Per altra banda, a iniciativa del DARP, durant el 2015 es va aprovar el Progra-
ma d’activació de la gestió forestal a Catalunya. El Programa té diversos objectius: 
potenciar la gestió forestal sostenible dels terrenys forestals; crear llocs de treball 
aconseguint un reequilibri territorial; proporcionar matèria primera a les empreses 
transformadores de la fusta del país; garantir el subministrament local de biomassa, 
i afavorir l’economia de les administracions locals.

Com a implementació d’aquest programa s’ha treballat en una sèrie de mesures 
per maximitzar la mobilització del recurs fuster, de forma que les entitats propietà-
ries de terrenys forestals (entitats locals i Generalitat) comencin a buscar noves fór-
mules de gestió, basades en agrupació de la propietat, que permetin ofertes conjun-
tes de major volum i per tant més atractives, classificació dels productes obtinguts 
per generar valor afegit i aconseguir millor coordinació i afinitat amb les indústries 
de transformació.

El volum de fusta ofert en el programa anual d’aprofitaments de les forests pú-
bliques de Catalunya s’ha incrementat notablement durant els darrers anys respecte 
la mitjana de l’última dècada. Concretament, el 2014 es van incloure 138.000 m3 de 
fusta al programa, l’any 2015 van ser 163.000 i el 2016 han estat 128.000. La mitja-
na de fusta oferta en el període 2006-2016 és de 77.800 m3.

Concretament de la comarca del Solsonès, comarca esmentada a la Resolució 
246/XI, hi ha aprofitaments en 5 boscos públics en 93 ha i unes 3.580t per l’any 2016.

Arran d’aquestes dues mesures esmentades, així com les del PDR d’impuls a la 
silvicultura i xarxa viària, l’oferta global pública i privada necessària per abastir re-
gularment les nostres indústries ha augmentat d’una mitjana fins el 2010 de 700.000 
m3 entre fustes i llenyes, fins gairebé 1.000.000 en el 2014 i 1.100.000 el 2015. No 
obstant, l’hivern càlid d’aquest 2016 fa preveure que hi hagi hagut un descens de la 
venda de llenyes, i alhora una certa crisi estructural pugui haver minvat també les 
vendes de pallets (pendent de tancar estadístiques del 2016).

Donar suport a la propietat i la indústria forestals com a principals agents del sec-
tor econòmic i cercar fórmules d’organització de l’oferta i la demanda (associacionis-
me, cooperativisme)

El PDR preveu la creació d’agrupacions i organitzacions de productors en el 
sector agrari i forestal amb la finalitat de millorar els resultats econòmics de totes 
les explotacions i facilitar-ne la reestructuració i modernització, i en particular in-
crementar la seva diversificació, la seva participació i orientació cap al mercat. Així 
mateix, dins les línies d’innovació i transferència es promou la creació de grups 
operatius.

L’operació pretén millorar la capacitat d’adaptar la producció a les necessitats del 
mercat, millorar la comercialització conjunta –inclosa la preparació i classificació i 
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venda–, i millorar l’organització de la logística utilitzant processos i tecnologies in-
novadores, tenint sempre present el factor eficiència energètica, i minimitzant al mà-
xim la petjada de carboni de tot el procés industrial. L’ajut en base a aquesta mesura 
es concedeix a les agrupacions i organitzacions de productors forestals que s’ajus-
tin a una PIME i que presentin un pla empresarial per un període de cinc anys. En 
aquesta línia nova delegada al CPF, s’hi ha apuntat tant el CFC com una associació 
de propietaris de les Gavarres.

En línia amb aquest objectiu d’agrupació en el sector forestal, i ja dins de l’àmbit 
públic, el DARP també va signar un conveni amb la Mancomunitat de Municipis 
Berguedans per a la Biomassa, que integren set ajuntaments de la comarca del Ber-
guedà. La signatura d’aquest conveni ha permès gestionar conjuntament 15.997 ha, 
entre les quals estan incloses les de propietat de la Generalitat a la comarca.

Pel que fa als grups operatius ens consta que també s’hi ha presentat el Quality 
Suber del CFC i enguany és previst que pugui tirar endavant un grup més, en aquest 
cas sobre el pinyó.

Promoure el desenvolupament, la innovació, la transferència de tecnologia i la tec-
nificació dels processos productius del sector forestal

En aquest àmbit treballem en alguns projectes europeus:
L’iForWood (interreg-POCTEFA) - Innovació, ratificat per l’Acord de Govern de 

4 d’octubre de 2016, que tracta de la mobilització i la transformació de la fusta pi-
rinenca; es pretén impulsar i dinamitzar la producció i la gestió de la fusta d’aquest 
àmbit, i fer-la més competitiva davant dels mercats eslaus i centreeuropeus.

Un altre projecte europeu actualment en funcionament és el BIO4ECO (interreg 
Europe), ratificat per l’Acord de Govern de 8 de novembre de 2016, que es desenvo-
lupa en l’àmbit de les Polítiques bioenergètiques regionals sostenibles, per a la millo-
ra de l’Estratègia de la biomassa, en el marc de les polítiques d’estalvi del CO2, per 
un ús intel·ligent del territori i la promoció de la bioeconomia forestal.

Actualment el principal destí de la fusta serrada a Catalunya és la fabricació de 
palets, d’envasos i d’embalatges de fusta. Per aquest motiu, cal millorar la producti-
vitat i la competitivitat d’aquest subsector i fomentar l’ús de la fusta per a aquestes 
aplicacions aprofitant que és un material respectuós amb el medi ambient i 100% 
reciclable.

De tota manera, cal apostar també per altres línies d’actuació que ajudin al desen-
volupament del sector. Per això, és necessari donar una sortida, mitjançant produc-
tes de més valor afegit, a la fusta de millor qualitat que s’obté dels boscos, així com 
altres productes forestals com el suro. Una línia d’actuació iniciada és la del foment 
de l’ús de la fusta en construcció.

En aquest sentit disposem ja d’un Acord de Govern de data 23 de juny de 2015 
pel foment de l’ús de la fusta i productes derivats en edificis de la Generalitat. Amb 
aquest acord es pretenen aconseguir diversos objectius:

– Fomentar l’ús de la fusta als edificis de nova construcció o obres de gran re-
habilitació promoguts pels departaments i/o entitats de la Generalitat de Catalunya.

– Millorar el comportament energètic dels edificis ocupats pels departaments i/o 
entitats de la Generalitat de Catalunya.

– Promoure la utilització de fusta aprofitada de forma responsable amb el medi 
ambient.

– Prioritzar la utilització de fusta local procedent de Catalunya contribuint a la 
gestió activa dels terrenys forestals i a la valorització dels seus recursos.

Sota els principis d’aquest acord s’està treballant en diferents línies. Un àmbit 
de molt interès pel Departament és el desenvolupament del CLT «Cross Laminated 
Timber» amb fusta provinent dels boscos catalans. Aquest és un producte adient per 
utilitzar la fusta en la construcció d’edificis sencers, material que està experimentant 
un ressorgiment en tots els països del món atès les característiques que presenta el 
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CLT tant a nivell constructiu, com de sostenibilitat i de resposta positiva davant dels 
problemes associats al canvi climàtic. S’estan fent proves físico-mecàniques de les 
fustes dels boscos de Catalunya amb l’INCAFUST.

Des del DARP, ja el mateix any 2015 i posteriorment també el 2016, s’ha acom-
panyat amb suport econòmic els serradors de pallets i fusta estructural a diferents 
visites a països europeus on hi ha empreses de CLT, per tal d’encoratjar-los a muntar 
una fàbrica d’aquestes característiques aquí. També amb el suport del DARP-DGF 
s’han completat diferents assaigs amb fustes del país per establir la idoneïtat dels 
nostres materials per produir CLT.

Des del 29 de setembre de 2015 també es disposa de la marca de garantia per a 
la comercialització de productes forestals de Catalunya, «Catforest». Aquesta és una 
iniciativa del sector forestal amb la finalitat de permetre a prescriptors, consumidors 
i la societat en general, identificar els productes forestals dels boscos de Catalunya 
en el mercat, amb la garantia de sostenibilitat, proximitat i qualitat. D’aquesta forma 
els productes forestals locals poden veure’s re-valoritzats facilitant la gestió forestal 
necessària.

Millorar la percepció social de la gestió forestal sostenible i promoure l’ús de llurs 
productes

La demanda de fusta a escala mundial es preveu que continuï augmentant, i amb 
això la possibilitat de tales il·legals (aprofitaments de fusta contravenint les lleis i els 
reglaments del país on es duu a terme), Així doncs, constitueix un problema global 
amb importants repercussions negatives de tipus econòmic, mediambiental i social.

Per garantir que la fusta i productes de la fusta que es comercialitzen dins la UE pro-
venen d’aprofitaments legals s’ha implementat el Reglament UE núm. 995/2010.

D’acord amb el Real Decreto 1088/2015, per assegurar la legalitat de la comer-
cialització de fusta i productes derivats, els agents han de mantenir un sistema de 
diligència deguda per minimitzar el risc de posar fusta il·legal al mercat i presentar 
una declaració responsable de caràcter anual.

Durant aquest any 2016 s’han fet diverses presentacions i visites al sector, que 
pel cas de l’EUTR va des de propietaris forestals, rematants i serradores fins a in-
dústries del moble i papereres.

També s’han fet articles de divulgació i s’ha tramès informació a 1.200 empre-
ses i associacions professionals del sector. S’ha implementat un formulari electrò-
nic per tal de poder fer la declaració responsable telemàticament, i n’hem rebut una 
seixantena.

A partir de l’avaluació de riscs es duran a terme els controls documentals per-
tinents i, si escau, les inspeccions oportunes.

Amb aquesta mesura que ve obligada per Llei, podrem contribuir a un major ús 
de al fusta local vers la importada, que suposa sis vegades la nostra producció.

En el marc de tot l’esmentat anteriorment, el Gremi de Fusters, Ebenistes i Simi-
lars de Barcelona s’ha volgut sumar des del 2015 a la redacció d’un pla estratègic de 
la fusta més ambiciós, que ja havia iniciat l’INCAFUST per encàrrec de la DGF, i 
conjuntament amb els serradors s’han posat a treballar per un futur més esperança-
dor pel nostre sector forestal. En el marc de la Setmana Catalana de la Fusta s’han 
promogut cursos a arquitectes sobre l’ús de la fusta com a material estructural, i al 
mateix temps s’estan duent a terme passos per substituir part de la fusta serrada im-
portada per fustes locals per a ús en les fusteries i ebenisteries del país.

Les reunions amb aquest sector, l’Incafust i la Direcció General d’Indústries, 
Mines i Seguretat Industrial són freqüents a fi i efecte d’accelerar la consecució més 
ràpida dels objectius proposats.

En definitiva, el Govern de la Generalitat i especialment la Direcció General de 
Forests del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, treballen 
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de manera constant conjuntament amb el sector per desenvolupar el Pla General de 
Política Forestal i afavorir el dinamisme i ocupació al sector arreu del país.

Barcelona, 13 de desembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 247/XI, sobre el 
desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar 
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i sobre 
la protecció de les famílies vulnerables
290-00232/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46119 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 247/XI, sobre el 
desplegament de la Llei 24/2015, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en 
l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, i sobre la protecció de les famílies vul-
nerables (tram. 290-00232/11), us informo del següent:

Quant al punt 3.a, cal fer avinent que, des de l’Oficina de Seguiment i Suport a 
les Comissions Paritàries Estat-Generalitat del Departament d’Afers i Relacions Ins-
titucionals i Exteriors i Transparència, s’ha penjat a la pàgina web de la Subcomis-
sió de Seguiment Normatiu, Prevenció i Solució de conflictes una nota explicativa 
de les negociacions mantingudes en el si de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat

L’adreça on es pot consultar la nota explicativa és la següent:
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/relacions-institucionals/organs-bilate-

rals-generalitat-estat/comissio-bilateral-generalitat-estat/subcomissions-i-grups-de-tre-
ball/subcomissio-de-seguiment-normatiu-prevencio-i-solucio-de-conflictes/

Pel que fa al punt 3.b, l’Avantprojecte de Llei de mesures de protecció i del dret a 
l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial va ser aprovat 
pel Govern el passat dia 4 d’octubre. El Govern sol·licitava a la Mesa del Parlament 
la tramitació de l’Avantprojecte en lectura única.

La Mesa del Parlament, en sessió tinguda el dia 11 d’octubre de 2016, va admetre 
a tràmit el projecte de llei i va acordar, a proposta del Grup Parlamentari de Catalu-
nya Sí que es Pot, que la tramitació no seria en lectura única, sinó pel procediment 
d’urgència.

A conseqüència d’aquest acord, en el Ple celebrat el passat 9 de novembre es va 
substanciar el debat de totalitat, i continua la seva tramitació parlamentària.

Quant al punt 3.c, la partida pressupostària a la qual fa referència aquesta Reso-
lució estava inclosa en el projecte de llei de pressuposts de la Generalitat de Cata-
lunya per al 2016 que el Govern va sotmetre a consideració del Ple del Parlament el 
passat 8 de juny i que no va superar el tràmit de l’esmena a la totalitat.

Malgrat la situació de pròrroga pressupostària, el 2016 el Govern ha gestionat 8,8 
M€ en matèria de pobresa energètica: 3,8 M€ corresponents al romanent de la con-
vocatòria de 2015, i 5 M€ per als contractes programa del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies amb els ens locals.

En aquest sentit, el Departament d’Empresa i Coneixement a través de l’Agència 
Catalana del Consum (ACC) va signar un conveni marc d’adhesió amb el Depar-
tament de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Associació Catalana de Municipis i 
la Federació de Municipis de Catalunya el 19 de juliol de 2016 amb entitats locals, 

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/relacions-institucionals/organs-bilaterals-generalitat-estat/comissio-bilateral-generalitat-estat/subcomissions-i-grups-de-treball/subcomissio-de-seguiment-normatiu-prevencio-i-solucio-de-conflictes/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/relacions-institucionals/organs-bilaterals-generalitat-estat/comissio-bilateral-generalitat-estat/subcomissions-i-grups-de-treball/subcomissio-de-seguiment-normatiu-prevencio-i-solucio-de-conflictes/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/relacions-institucionals/organs-bilaterals-generalitat-estat/comissio-bilateral-generalitat-estat/subcomissions-i-grups-de-treball/subcomissio-de-seguiment-normatiu-prevencio-i-solucio-de-conflictes/
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amb una quantia de 3.853.335,80 € destinats a la cancel·lació de deutes per submi-
nistraments de serveis bàsics de persones físiques i unitats familiars en situació de 
pobresa energètica.

Alhora, el Govern ha acordat, en sessió del 18 octubre de 2016, una aportació 
de 5M€ en el pressupost del 2016, suplementaris al contracte programa amb els ens 
locals assignat al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, per tal que els 
Serveis Bàsics d’Atenció Social disposin de més recursos destinats al pagament de 
les factures dels subministraments de serveis bàsics de les persones amb risc d’ex-
clusió residencial degudament acreditades pels esmentats serveis.

Pel que fa al punt 3.d, el Departament d’Empresa i Coneixement, a través de 
l’ACC, juntament amb les entitats municipalistes i el Departament de Treball, Afers 
Socials i Família, va elaborar, en compliment de l’article 6 de la llei 24/2015, els 
protocols de comunicació per els serveis socials i una guia dels drets d’accés als sub-
ministraments de serveis bàsics pels usuaris, els quals es varen penjar a la WEB de 
l’ACC, per al seu coneixement.

L’ACC vetlla pel compliment de la llei 24/2015 referent a la pobresa energètica 
i, de manera especial pel que fa a l’aplicació del principi de precaució, petició d’in-
forme als serveis socials i informació sobre els drets per a les persones en situació 
de pobresa energètica.

Davant de possibles incompliments de l’article 6 de la Llei 24/2015, per part de les 
empreses, l’ACC ha posat a disposició dels serveis socials la bústia emergenciestalls-
subministraments@gencat.cat, per efectuar, si s’escau, les corresponents denúncies.

Així mateix, i en cas de denúncies presentades pels usuaris, l’ACC incoa els cor-
responents expedients i, si s’escau, els procediments sancionadors.

Finalment, pel que fa al punt 4, el conseller d’Empresa i Coneixement ha recla-
mat al Ministeri d’Energia, Turisme i Agenda Digital que adopti les recomanacions 
de la Resolució del Parlament Europeu, del 14 d’abril de 2016, sobre la consecució 
de l’objectiu de lluita contra la pobresa davant de l’augment de les despeses de la 
famílies (2015/2223(INI)).

Barcelona, 16 de desembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 248/XI, sobre la 
regularització i l’estabilització dels professors agregats interins de 
les universitats públiques
290-00233/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46120 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 248/XI, sobre la 
regularització i l’estabilització dels professors agregats interins de les universitats 
públiques (tram. 290-00233/11), us informo del següent:

El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de la Direcció General d’Uni-
versitats, ha autoritzat, d’acord amb les peticions de les universitats públiques catala-
nes i l’Acord de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya de 28 d’abril de 
2016, les ofertes següents de convocatòries de llocs contractuals per part de les uni-
versitats per poder efectuar contractacions de professorat agregat, a les quals hi po-
den concórrer el professorat agregat interí si compleixen els requisits dels concursos: 
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Universitat Nombre professorat agregat autoritzat

Universitat de Barcelona 83

Universitat Autònoma de Barcelona 25

Universitat Politècnica de Catalunya 16

Universitat Pompeu Fabra 8

Universitat de Lleida 6

Universitat de Girona 7

Universitat Rovira i Virgili 6

Total 151

Aquestes autoritzacions s’han fet d’acord amb l’article 33 de la Llei 2/2015, d’11 
de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per l’any 2015, actualment 
prorrogat durant l’exercici 2016, que estableix que només es poden aprovar les ofer-
tes d’ocupació pública que, d’acord amb les disponibilitats pressupostàries, s’ajustin 
a la taxa de reposició d’efectius establerta per la normativa bàsica estatal. Aquesta 
determina en l’article 20 U.2 J) de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de pressupostos 
generals de l’Estat per a l’any 2016, que la taxa de reposició màxima per al perso-
nal docent i investigador permanent de les universitats públiques serà el 100% de 
les baixes definitives de l’any anterior, i obliga a les universitats a destinar, com a 
mínim, un 15% per a la contractació de personal investigador que hagi finalitzat el 
Programa Ramon y Cajal i que hagi obtingut el certificat I3.

A més, cal recordar que aquests darrers anys, les universitats han contractat pro-
fessorat agregat interí per evitar, principalment, que els professors lectors que fina-
litzaven el seu contracte de cinc anys màxims de durada poguessin continuar tenint 
vinculació contractual amb la seva universitat per cobrir necessitats urgents i ina-
jornables de personal estructural, mentre es desenvolupen els processos de selecció 
de personal aprovat per l’Oferta d’Ocupació Pública.

Barcelona, 16 de desembre de 2016
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 251/XI, sobre la creació d’un 
pacte nacional per a la indústria
290-00235/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016

Control del compliment de la Resolució 252/XI, sobre la presència de 
menors en situació de desemparament a Barcelona
290-00236/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46474 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 252/XI sobre la presència de 
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menors en situació de desemparament a Barcelona, us trameto amb aquest escrit el 
resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la 
previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que 
ajuden a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 29 de desembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us faig saber que amb la posada en funcionament del pla específic d’acolliments 

per a nens i nenes de 0 a 6 anys es preveu recuperar aproximadament 100 places de 
CRAE.

A principis d’octubre ha entrat en funcionament el programa d’Itineraris de Protec-
ció Individuals (IPI) que alliberarà també 100 places de CRAE que es podran ocupar 
a partir d’aquest moment. Està previst també l’augment de 8 places més en CRAE i 
l’obertura d’un nou CREI (20), i l’augment de places d’algun dels actuals CRAE fins 
arribar, sumant els diferents dispositius, a la xifra total de 300 places a disposició de 
la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència a mitjans de 2017.

Així mateix, la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGA-
IA) té entre les seves competències resoldre la mesura de protecció més adient per 
a cada cas en que un infant menor d’edat ho requereixi. En cap cas té competències 
per identificar cap ciutadà en l’espai públic o urbà. Són tan sols els cossos o forces 
de seguretat qui tenen aquesta competència. Per tant, la responsabilitat de la identi-
ficació d’una persona a la via pública recau en la Guàrdia Urbana o els Mossos d’Es-
quadra. Un cop aquests cossos identifiquen una persona menor d’edat, si es dóna el 
cas que està tutelada per la DGAIA, immediatament es procedeix a la seva recollida 
i trasllat al seu centre de referència. Si en cas contrari aquest jove no està tutelat, es 
tracta de contactar amb la seva família i, si aquest fet és impossible, s’ubica de ma-
nera urgent aquest noi en un Centre d’Acollida.

En el cas de Barcelona Ciutat tots aquests centres estan gestionats pel Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona, que diàriament té identificats els joves que no re-
tornen als recursos de protecció i activen els seus equips educatius per tal que facin 
la recollida on es cregui que pot estar el jove o bé si aquest està a la Oficina d’Aten-
ció al Menor. Alhora la DGAIA ha posat a disposició d’aquests Centres un servei de 
trasllat que recull els joves i els retorna al recurs de referència.

Cal tenir en compte que, per tal que un jove pugui ser acollit en un Centre Resi-
dencial d’Educació Intensiva, cal que l’equip tècnic competent en faci la proposta i 
que aquesta proposta, un cop validada per part de la DGAIA, sigui confirmada pel 
Ministeri Fiscal. En cap cas es pot traslladar directament un noi del Centre d’Acolli-
da a un CREI per motius de consum. Cal recordar que els CREI son recursos especí-
fics per trastorns de conducta: no acceptació de normativa, manca d’acceptació de la 
protecció, confrontació amb l’autoritat, i per tant no són especialistes en addiccions.

Convé recalcar que l’actual sistema de protecció a la infància garanteix que tot 
infant o jove que hi resti acollit en qualsevol dels seus centres té garantida l’atenció 
educativa, econòmica, i en edat de poder-s’hi acollir es dissenya un pla formatiu o 
d’inserció laboral.

Alhora, tot infant o jove que ho requereixi disposa d’una plaça residencial que 
ha de permetre la seva acollida i atenció assistencial o socioeducativa. Val a desta-
car que aquest procés d’acollida s’ha de treballar i vetllar per tal que el jove l’integri 
com a part del seu projecte de millora personal i que accepti la mesura proposada.

A més, l’Ajuntament de Barcelona, la DGAIA, la DG Salut i el Consorci de Ser-
veis Socials de Barcelona treballen de manera coordinada des de fa anys en aquest 
aspecte. Alhora, existeix una taula de treball que es reuneix periòdicament i que 
analitza les diferents situacions que sorgeixen. Concretament també fan seguiment 
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dels casos de joves que voluntàriament no retornen als Centres Residencials de re-
ferència. Aquesta comissió també està integrada per membres de l’equip d’educa-
dors de carrers especialitzats en menors no acompanyats. Fruit d’aquesta comissió 
ha sorgit el projecte d’atenció especialitzada en addicions, consistent en un centre 
diürn per atendre aquesta problemàtica, donat que s’ha determinat que la principal 
afectació recau en el consum i addicció que impossibilita la feina socioeducativa i 
que genera el no retorn dels joves als recursos residencials.

Per acabar, faig saber que des de la DGAIA estem en contacte permanent amb el 
Consolat del Marroc per la tramitació i seguiment dels expedients. En aquest sentit, 
des del propi Consolat se’ns demana la nostra intervenció per a la protecció dels jo-
ves que arriben a Catalunya, mostrant sempre una col·laboració per tal que aquests 
joves passin a formar part del sistema de protecció a la infància i adolescència català.

Control del compliment de la Resolució 255/XI, sobre les obres d’art 
del monestir de Sixena
290-00239/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 27.12.2016

Control del compliment de la Resolució 261/XI, sobre la creació d’un 
casal per a la gent gran al barri del Pedró de Cornellà de Llobregat
290-00242/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46475 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 261/XI sobre la creació d’un 
casal per a la gent gran al barri del Pedró de Cornellà de Llobregat, us trameto amb 
aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Reso-
lució, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar 
altres actuacions que ajuden a donar compliment als objectius que s’especifiquen a 
la Resolució.

Barcelona, 21 de desembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Per a donar compte d’aquesta resolució us informo que s’han obert converses 

amb l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat per tal d’estudiar i concretar les dife-
rents opcions possibles. Amb tot, com que encara no s’ha acordat quina tipologia 
d’actuació es realitzarà (cosa que fa impossible la quanitificació dinerària del projec-
te) no podem saber-ne el cost total. Per altra banda, un cop acordada quina actuació 
es realitzarà caldrà, prèviament, fer el treball tècnic de definició de l’equipament, 
per la qual cosa s’ha proposat que en el projecte de pressupostos 2017 hi hagi una 
partida oberta que contingui les despeses relatives a la redacció de l’avantprojecte 
de l’equipament futur.
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Control del compliment de la Resolució 262/XI, sobre la segona 
activitat de mossos d’esquadra, policies locals i bombers
290-00243/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 46221 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-

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

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Resolució 262/XI (número de tramitació 290-00243/11) sobre la segona activitat de 
mossos d’esquadra, policies locals i bombers, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 16 de desembre de 2016
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 46221).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 03.02.2017 al 23.02.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
24.02.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.

Control del compliment de la Resolució 269/XI, relativa a l’Informe 
de fiscalització 14/2015, sobre Aigües Ter Llobregat, corresponent al 
2010 i al 2011
290-00246/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46496 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 269/XI, relativa a 
l’Informe de fiscalització 14/2015, sobre Aigües Ter Llobregat, corresponent al 2010 
i al 2011 (tram. 290-00246/11), us informo us informo que, actualment, l’empresa a 
la qual fa referència l’informe està extinta. Per aquest motiu no es poden seguir les 
recomanacions que exposa l’informe de la Sindicatura de Comptes.

Barcelona, 20 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 349/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre l’estació de tren de Molins de Rei
290-00323/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46497 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 349/XI del Par-
lament de Catalunya, sobre l’estació de tren de Molins de Rei (tram. 290-00323/11), 
us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha donat compliment a la resolució 
mitjançant l’escrit enviat, el 28 de novembre de 2016, al Ministeri de Foment, amb 
còpia a Renfe i Adif, on es reitera la sol·licitud d’impulsar enguany les obres de re-
modelació i millora de l’accessibilitat a l’estació de Molins de Rei, així com des de 
l’àmbit del carrer Sant Antoni Maria Claret, atès que aquesta actuació forma part 
del compromís del Ministeri de Foment d’inversió en actuacions prioritàries en la 
Red Ferroviaria de Interés General (RFIG) per a la millora del servei de Rodalies 
de Catalunya, a desenvolupar durant el període 2014-2016.

També, en l’escrit esmentat es sol·licita la inclusió de dotacions econòmiques al 
pressupost general de l’Estat del 2017, per a l’execució de les obres de remodelació 
de l’estació durant l’any 2017.

Així mateix, el Govern de la Generalitat abordarà les gestions referents a l’ac-
cessibilitat a l’estació de Molins de Rei en les diferents reunions que manté amb el 
Govern de l’Estat en relació amb inversions ferroviàries.

Barcelona, 20 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 352/XI, sobre la variant de la 
carretera C-59 a Sant Feliu de Codines
290-00326/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46498 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 al punt c de la Resolució 352/XI, so-
bre la variant de la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines (tram. 290-00326/11), us 
informo del següent:

El passat dia 1 d’agost, Infraestructures.cat va adjudicar per el contracte de Ser-
veis per a l’assistència tècnica per a la redacció del projecte constructiu de la millora 
general de la variant de la carretera C-59, del pk 20,000 al 25,000. Tram: Sant Feliu 
de Codines amb un cost de redacció de 438.850€ (sense IVA).

D’acord amb l’anterior, durant aquesta tardor s’ha iniciat la redacció del projecte 
esmentat.

D’acord amb els terminis previstos, podrà estar redactat abans de finals de l’any 
vinent.
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Un cop redactat el projecte, i atès que l’actuació s’ha considerat com a prioritària, 
es procedirà a la seva inclusió en els pressupostos de la Generalitat, tant bon punt les 
disponibilitats pressupostàries ho permetin.

Barcelona, 20 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 353/XI, sobre la recuperació 
del servei de la línia S5 de Ferrocarrils de la Generalitat a Rubí
290-00327/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 46499 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 353/XI, sobre la 
recuperació del servei de la línia S5 de Ferrocarrils de la Generalitat a Rubí (tram. 
290-00327/11), us informo del següent:

1. Consideracions prèvies
El 9 de maig de 2016, es va desplaçar la sortida de dos trens de Rubí a Terrassa 

Nacions Unides. Aquests dos trens feien sortida de Rubí a les 8: 13 i a les 8: 20, i van 
passar a fer sortida de Terrassa Nacions Unides a les 7: 56 i a les 8: 04, respectivament.

Aquesta modificació va respondre a l’objectiu d’assolir un millor repartiment de 
la càrrega dels trens en l’entorn de les 8h del matí, donat que la càrrega dels trens a 
Rubí quedava molt per sota de la capacitat d’un tren, però en canvi la ocupació dels 
trens amb origen a Terrassa era significativament més alta.

El 12 de maig de 2016, un dels dos trens esmentats (el tren amb sortida de Terras-
sa Nacions Unides a les 7: 56) va passar a tenir origen a Terrassa Rambla a les 8: 04.

Amb posterioritat a aquest darrer canvi, entre les 7 i les 9 del matí, els graus 
d’ocupació de tots els trens en el tram Rubí - Hospital General es van demostrar 
correctes en tots els casos, trobant-se el màxim en un 75%.

Amb la implantació del nou itinerari BV06.1 a la línia Barcelona-Vallès, el pas-
sat 24 de setembre, es va modificar la sortida del tren de les 8: 04 de Terrassa Na-
cions Unides, fent-lo sortir novament de Rubí a les 8: 20.

2. Anàlisi i conclusions
En relació amb la petició d’informació referent a la recuperació del servei de la 

línia S5 a Rubí, cal dir que en cap moment s’ha produït la reducció de servei es-
mentada.

Tal com s’explica en les consideracions prèvies, les modificacions que han tin-
gut lloc des del 9 de maig de 2016 a les línies S1 i S5 d’FGC han vingut motivades 
per l’intent d’equilibrar els graus d’ocupació dels trens en l’hora punta amb origen 
a Rubí i Terrassa.

Tot i aquestes modificacions, el grau d’ocupació en l’hora punta no ha superat el 
75% en el tram Rubí - Hospital General.

Tanmateix, FGC té previst la compra de nous trens que permetran incrementar 
el parc de material mòbil de la línia Barcelona-Vallès i, d’aquesta manera, redimen-
sionar l’oferta comercial d’aquesta línia i, en particular, a l’estació de Rubí.

Barcelona, 20 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 4/XI, sobre les polítiques de 
l’aigua
390-00004/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 46507 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 als punts I.2.e i I.2.f de la Moció 4/XI, sobre 
les polítiques de l’aigua (tram. 390-00004/11), us informo del següent:

D’una banda, la Llei del Pla Hidrològic Nacional (Llei 10/2001), en la disposició 
addicional 10a, estableix que s’elaborarà un Pla Integral de Protecció del Delta de 
l’Ebre (PIPDE) on es definirà el règim hídric que permeti el desenvolupament de 
les funcions ecològiques del riu, el delta i l’ecosistema marí proper, i que els cabals 
ambientals resultants s’incorporaran al Pla hidrològic de la conca de l’Ebre (PH) 
mitjançant la seva revisió. El PIPDE, en aquesta llei, es plantejava com una compen-
sació al transvasament de l’Ebre previst en la mateixa.

Per a la redacció del Pla i la coordinació de les seves actuacions, la Llei 10/2001 
estableix que es crearà una organització presidida per la Generalitat de Catalunya i 
integrada per totes les administracions i entitats amb competències i interessos en 
l’àmbit del Delta de l’Ebre. Aquest òrgan consultiu, assessor, de concertació i parti-
cipació del PIPDE, és la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE), 
creada a partir de l’Ordre MAH/463/2005 de 25 de novembre la qual, posterior-
ment, va ser modificada per l’Ordre TES/265/2012.

Durant el 2016, la Comissió de Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CSTE), amb 
el vistiplau del conjunt d’actors implicats, s’ha centrat en la defensa dels interessos 
de les Terres de l’Ebre davant del Pla hidrològic de l’Ebre aprovat el mes de gener 
(presentació de recursos contra el pla) i en la descontaminació del pantà de Flix, i la 
reflexió sobre la necessitat d’actualitzar el PIPDE i el sentit d’aquesta actualització 
s’ha hagut de posposar.

D’altra banda, l’esborrany de Decret que regula el Catàleg de fauna amenaçada 
s’està tramitant i s’està actualitzant el seu contingut per adaptar-lo als canvis en les 
normatives de rang superior (estatals i europees) i segons l’evolució i els criteris tèc-
nics d’inclusió com amenaçada de les poblacions catalanes de les espècies objecte 
de regulació.

És per això que actualment està en la fase prèvia a l’informe jurídic preliminar 
per adaptar-lo a la legislació sectorial vigent i a la nova legislació de procediment 
administratiu i de transparència que recentment ha entrat en vigor. Així mateix, la 
part de la memòria econòmica de l’expedient està condicionada a la disponibilitat 
pressupostària pertinent.

Pel que fa al Pla de recuperació de la Margaritifera auricularia, espècie amena-
çada inclosa en l’esborrany de Decret que regula el Catàleg de fauna amenaçada, 
es disposa de l’esborrany actualitzat que incorpora la informació sobre la situació 
actual de l’espècie i la proposta del pla d’acció que es podrà tramitar el 2017, si es 
disposa de la partida pressupostària corresponent.

Barcelona, 20 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 18/XI, sobre el medi ambient
390-00018/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 46508 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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

talunya, i per tal de donar compliment al punt f de la Moció 18/XI, sobre el medi 
ambient (tram. 390-00018/11), us informo que, d’acord amb l’informe de compli-
ment presentat el passat 17 d’octubre, us trameto l’informe de seguiment del grau 
d’execució de les mesures del Pla director de mobilitat de la Regió Metropolitana de 
Barcelona 2013 - 2018 (pdM) incloses al Pla d’actuació per a la millora de la quali-
tat de l’aire (PAMQA).

Barcelona, 20 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 31/XI, sobre la presentació del 
projecte de llei del sòl d’ús agrari
390-00031/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 46449 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 31/XI, sobre la presentació del pro-
jecte de llei del sòl d’ús agrari (tram. 390-00031/11), us informo del següent:

El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació té previst dispo-
sar de l’esborrany del Projecte de Llei d’Ús del Sòl Agrari, durant el proper trimes-
tre del 2017.

Barcelona, 21 de desembre de 2016
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Moció 32/XI, sobre les polítiques de 
salut laboral
390-00032/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 46481 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 32/XI, sobre les polítiques de salut 
laboral (tram. 390-00032/11), us trameto amb aquest escrit el resum de les accions 
que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció, així com la previsió de desenvolupa-
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ment o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar com-
pliment als objectius que s’especifiquen a la mateixa.

Barcelona, 21 de desembre de 2016
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us informo que, per part de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICS-

SL) estan en marxa les següents accions relacionades amb l’àmbit de compliment de 
la Moció 32/XI, sobre les polítiques de salut laboral:

Per una banda, la programació i execució d’accions derivades de la Moció 10/XI re-
lativa al dret del treball digne i la generació d’ocupació i la Moció 27/XI relativa a 
la qualitat de la ocupació. En particular l’informe què s’insta a realitzar (i que està 
previst estigui redactat a finals dels 2016), aportarà dades que orientaran polítiques 
públiques adequades en referència també a aquest primer punt.

Paral·lelament al punt anterior s’ha endegat, condicionat al pressupost, el progra-
ma d’estudi Factors causals d’accidents de treball (i que està previst doni resultats 
parcials durant el primer trimestre de 2017); aquest estudi té per objectiu la identifi-
cació dels determinants dels accidents de treball traumàtics en jornada i amb baixa 
a Catalunya, causats per unes determinades tipologies d’accident (s’han començat 
concertant les primeres visites en aquells accidents derivats del contacte amb cor-
rent elèctric i exposició a agent químic), per tal de desenvolupar activitats eficients 
que afavoreixin la millora de les condicions de treball i la reducció de la sinistralitat.

També, s’han fet actuacions ad hoc sobre els dos grups de sinistralitat per acci-
dents de treball més rellevants per forma de contacte (sobreesforç físic, –41%–, Xoc 
cop col·lisió –inclou trànsit –18%-):

Alhora, s’ha engegat un programa per a la reducció dels factors de risc ergonò-
mic als tres codis d’activitat econòmica, a tres dígits, amb més prevalença. Aquest 
programa, que s’executa a 458 empreses, va començar al mes de juliol i té prevista 
la seva finalització al mes de maig del 2017.

També estem intensificant les accions que des de l’ICSSL es fan en relació a la 
seguretat viària d’àmbit laboral conjuntament amb el Servei Català de Trànsit i el 
Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya, el Grup de treball de Seguretat 
Laboral Viària, l’Observatori de la Seguretat Viària del SCT, el Grup de treball «Se-
guridad vial laboral» de la CNSST del MEYSS i les comissions interdepartamentals 
de millora de la seguretat viària.

No em vull oblidar, tampoc, del treball per a l’elaboració de la resolució d’orde-
nació de les activitats preventives que han de desenvolupar el 2017 en empreses i 
centres de treball les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social a Catalunya, 
a càrrec de quotes empresarials posant especial èmfasi en els aspectes relacionats 
amb l’accidentalitat laboral (es preveu la publicació el mes de novembre de 2016).

En un altre ordre de coses, els explico que com preveuen els objectius operatius 
5.1 i 5.2 del MECSSL i per promoure la implicació del major nombre d’institucions 
en la lluita contra l’accidentalitat laboral, a més de seguir potenciant la participació 
dels agents socials a la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relaci-
ons Laborals, s’afavorirà específicament la participació i el diàleg amb les associa-
cions de Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i els Serveis de Prevenció 
Aliens tot cercant especialment, entre altres, el seu compromís en la millora de la 
qualitat dels serveis que presten a empreses i treballadors i l seva col·laboració amb 
els representants legals dels treballadors. En aquest sentit i, com a primer pas, el dia 
16 /9/2016 el Govern ja es va reunir amb les organitzacions sindicals i patronals ma-
joritàries, associacions de mútues d’accident de treball i serveis de prevenció aliens 
per treballar conjuntament contra l’accidentalitat laboral i analitzar els espais de 
coordinació.
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Per a l’elaboració de la priorització d’aquest punt de la Moció s’ha tingut en comp-
te les aportacions dels agents socials més representatius a Catalunya (CCOO, UGT, 
Foment, FEPIME i PIMEC) a qui es va sol·licitar les seves aportacions en la reunió 
del grup de treball de seguiment del Marc Català Estratègic de Seguretat i Salut La-
boral de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals 
del dia 14/7/16.

Passo ara a relatar aquelles actuacions fetes en l’àmbit de la Inspecció de Treball 
de Catalunya; com ja s’ha fet en anys anteriors, per a l’elaboració del Pla Anual de 
la Inspecció de Treball 2016 s’han consultat a les unitats del Departament directa-
ment relacionades amb la tasca inspectora en els diversos àmbits que abasta la pla-
nificació, s’han tingut en compte els objectius estratègics de govern i els compromi-
sos d’actuació derivats de la normativa general, les resolucions parlamentàries i les 
decisions adoptades en els àmbits internacionals. Tanmateix, en el sí de la comissió 
d’Inspecció del Consell de Relacions Laborals es va sol·licitar el parer dels agents 
socials i les seves propostes d’actuació inspectora.

Així doncs, en matèria de Seguretat i Salut Laboral ja incorpora els reptes i ob-
jectius definits en el Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral, i concretat 
en el III Pla de Govern de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020.

Entre les grans línies d’actuació inspectora en Seguretat i Salut Laboral estan el 
control de les condicions materials de treball i el control de la gestió de la preven-
ció que realitzen les nostres empreses així com la millora de la qualitat en l’actua-
ció realitzada pels serveis de prevenció propis, mancomunats i aliens que operen a 
Catalunya, així com la investigació d’accidents de treball i malalties professionals i 
l’actuació en empreses d’alta accidentabilitat.

Per altra banda, en les diferents campanyes planificades es fa la vigilància i con-
trol del compliment de la Llei 31/1995 de riscos laborals que inclou l’avaluació de 
riscos laborals i els plans de prevenció a les empreses.

De les comprovacions que s’han dut a terme pel Sistema de la Inspecció de Tre-
ball de l’1 de gener al 26 de juliol d’enguany en matèria de Seguretat i Salut Laboral:

– En l’àmbit de l’avaluació de riscos laborals s’han fet 1.968 actuacions i s’han 
formulat 129 propostes de sanció que afecten a 1.283 treballadors, i 522 requeri-
ments d’esmena

Respecte al control de la gestió de la prevenció aliena s’han planificat les se-
güents campanyes:

– Control de les empreses clients del serveis de prevenció de la qual s’han fet 49 
inspeccions

– Control dels propis serveis de prevenció aliens amb 64 inspeccions
En l’àmbit de la formació e informació a treballadors en matèria de Seguretat i 

Salut Laboral, s’han realitzat 951 actuacions i s’han formulat 127 propostes de sanció.
De manera paral·lela i en el Marc Estratègic Català de Seguretat i Salut Laboral 

(MECSSL) a on es va definir, fruit de l’acord en el marc del Consell de Relacions 
Laborals (CRL), els objectius estratègics i operatius faig notar que tots els grups 
d’interès havien d’elaborar els seus plans d’acció per a donar-ne compliment. En 
aquest sentit, el Govern de la Generalitat va elaborar el III Pla de Govern (III PdG) 
desenvolupant els objectius estratègics i operatius del MECSSL en 132 línies de 
treball.

Actualment s’està executant el III PdG, desplegant les seves línies de treball que 
estan distribuïdes en 3 períodes bianuals per a facilitar la seva implementació i se-
guiment.

El seguiment de les accions del MECSSL i III PdG es realitza en el grup de 
treball de seguiment del MECSSL de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del 
CRL, que es reuneix de manera ordinària cada mes i mig aproximadament.

D’altra banda, i per donar resposta a aquesta Moció es va requerir la participació 
dels agents socials més representatius a Catalunya (CCOO, UGT, Foment, FEPI-
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ME i PIMEC) en la reunió del grup de treball de seguiment del Marc Català Estra-
tègic de Seguretat i Salut Laboral de la Comissió de Seguretat i Salut Laboral del 
Consell de Relacions Laborals del dia 14/7/16.

Vull fer explícit, també, que la referencia que fa el Parlament sobre el Pla director 
de Salut Laboral vol dir III PdG de Seguretat i Salut Laboral 2015-2020, en el pro-
tocol on es defineix el procediment d’actuació i de comunicació davant de qualsevol 
sospita de dany a la salut derivat del treball, s’inclourà una clàusula en el sentit que:

– el servei de prevenció que notifiqui al Departament de Salut una sospita de 
dany a la salut, ho haurà de posar en coneixement de l’empresa per a què aquesta 
pugui complir amb l’art 23 de la Llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de ris-
cos laborals, pel que fa a la comunicació d’aquest dany a la salut a l’Autoritat laboral.

– l’Autoritat sanitària informarà a l’Autoritat laboral de qualsevol dany a la salut 
d’origen laboral que li hagin notificat.

En el recentment publicat Decret 289/2016, de 30 d’agost, de reestructuració 
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies es consolida a l’Institut Cata-
là de Seguretat i Salut Laboral com a referent tècnic-científic de l’autoritat laboral 
en matèria de seguretat i salut laboral a Catalunya. Allà s’hi redefineixen les seves 
funcions (recerca i generació d’informació i coneixement i la divulgació, promoció, 
assessorament i formació en matèria de prevenció) i el dota d’una nova estructura. 
Queda pendent, pel que fa a aspectes relacionats amb la potenciació de la seva ac-
tivitat, els apartats de recursos humans i pressupostaris pel que fa a la intervenció 
preventiva sobre les condicions de treball davant d’un dany laboral, la generació 
d’informació i coneixement en matèria de seguretat i salut laboral, i la divulgació, 
promoció, assessorament i formació en matèria de prevenció.

Amb tot, des del passat 16 de juliol el Grup tècnic de seguiment del Marc Estra-
tègic Català de Seguretat i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals, que es 
troba integrat per la Generalitat (Institut Català de Seguretat i Salut Laboral i De-
partament de Salut) i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives 
de Catalunya va analitzar els aspectes derivats de la Moció parlamentària 32/XI.

Des d’aleshores, s’ha acordat una metodologia de treball i s’han fixat uns termi-
nis concrets perquè totes les organitzacions puguin fer les aportacions que consi-
derin escaients. Fet l’impuls de l’acord que recull aquest apartat de la Moció s’està a 
l’espera de la resposta dels agents socials i dels treballs que se’n derivin. Els resul-
tats objectius d’aquest apartat estant supeditats i condicionats a la participació activa 
dels agents socials.

Alhora, també els puc dir que des del Departament que encapçalo s’ha engegat 
un programa per a la reducció dels factors de risc ergonòmic als tres codis d’activi-
tat econòmica, a tres dígits, amb més prevalença. Aquest programa, que s’executa a 
458 empreses, va començar al mes de juliol i té prevista la seva finalització al mes 
de maig del 2017.

Per acabar, us faig saber que el Departament de Treball, Afers Social i Famílies, 
com Autoritat Laboral competent, col·labora mitjançant l’ICSSL i ITC amb l’admi-
nistració de l’estat responsable (INSS).

Resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció 
32/XI sobre les polítiques de salut laboral des del Departament de Salut
L’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM) gestiona els processos mèdics 

i sanitaris en matèria d’incapacitats laborals a Catalunya. La seva missió és realitzar 
l’avaluació mèdica, la inspecció, la gestió i el control dels processos mèdics relacio-
nats amb les incapacitats laborals i dictaminar sobre l’adequació de les actuacions 
sanitàries del sistema sanitari públic en el marc de la responsabilitat patrimonial.

L’ICAM realitza avaluacions mèdiques en matèria d’incapacitats laborals i emet 
dictàmens preceptius i no vinculants (sobre incapacitat permanent, revisions de grau 
d’invalidesa, etc.), per tal que altres administracions i ens públics, com ara l’Institut 
Nacional de la Seguretat Social (INSS), resolguin d’acord amb les seves competències.
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També correspon a l’ICAM la inspecció mèdica i control de les baixes laborals 
(incapacitat temporal o IT) dels treballadors d’empreses i del funcionariat de dife-
rents administracions, atès que l’ICAM vetlla per la utilització correcta de les pres-
tacions per incapacitat laboral de la Seguretat Social i en exercici d’aquesta funció 
pot emetre altes mèdiques.

Els criteris que utilitza l’ICAM per fer les valoracions mèdiques són els que mar-
quen les guies clíniques.

Per altra banda, tots els protocols i guies d’actuació que disposa l’ICAM estan 
avalades i supervisades per societats científiques de reconegut prestigi, alhora que 
és manté contacte i línies de col·laboració amb l’AQUAS, tot això amb la finalitat 
sempre de consensuar criteris d’actuació homogenis per qualsevol metge avaluador.

Des de la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut s’està treballant 
per millorar el coneixement del fenomen de la infranotificació així com en el dis-
seny d’eines que permetin detectar i gestionar les sospites de malalties relacionades 
amb el treball incloent les malalties professionals, amb l’objectiu de millorar la seva 
declaració. Es tracta del projecte de detecció i gestió de patologia laboral.

L’objectiu es disposar de mecanismes que facilitin als professionals sanitaris del 
SISCAT metges d’atenció primària, hospitalària i especialitzada, així com profes-
sionals sanitaris dels Serveis de Prevenció de riscos laborals, la detecció de sospites 
de patologia laboral i la comunicació telemàtica per la seva tramitació a les entitats 
gestores o col·laboradores amb la seguretat social. El sistema també ha de preveure 
el seguiment del processos des de la seva detecció fins al seu reconeixement o no 
pel sistema de Seguretat Social, per les mútues en primera instancia i per l’INSS si 
es el cas.

El projecte contempla el desenvolupament d’una plataforma gestionada per la Se-
cretaria de Salut Pública anomenada SIVEL (Sistema de Informació i Vigilància 
Epidemiològica Laboral) que facilitarà la identificació de malalties professionals mit-
jançant alertes en els sistemes informàtics d’atenció primària i la comunicació a les 
entitats col·laboradores amb la Seguretat Social de manera telemàtica. El sistema pre-
veu recollir la resposta de les mútues així com posar a disposició de l’ICAM/INSS els 
casos en que hi hagi discrepància sobre si es tracta de contingència professional o no.

En cas de reconeixement de l’origen laboral per part de l’INSS, el circuit també 
ha de permetre la reclamació a la mútua de les despeses derivades de les prestacions 
sanitàries realitzades per part del sistema sanitari públic.

En aquest procediment han de tenir un paper protagonista els professionals sani-
taris de l’atenció primària del sistema sanitari públic, els professionals sanitaris dels 
serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses i les unitats de salut laboral 
de la Secretaria de Salut Pública que supervisaran la gestió de tot el procés i dona-
ran el suport tècnic necessari a l’atenció primària i als serveis de prevenció.

Aquest projecte es complementa amb una proposta de normativa que concreta el 
circuit i els agents implicats.

El desenvolupament del projecte està previst que tingui quatre fases. La Fase 
I constarà d’una proba pilot que inclourà 9 alertes diagnòstiques de malalties pro-
fessionals, 30 equips d’Atenció Primària del territori i 8 mútues col·laboradores amb 
la seguretat social. La Fase II s’ampliarà a 75 diagnòstics de malalties professio-
nals, la resta d’equips d’Atenció Primària i a la totalitat de les mútues.

Durant la Fase III i IV s’inclouran altres agents notificadors d’atenció hospitalà-
ria, especialitzada i dels serveis de prevenció de riscos laborals i per altres malalties 
relacionades amb el treball.

El projecte preveu una transformació de les Unitats de Salut Laboral que adap-
taran les seves funcions per a desenvolupar funcions de gestió del procés amb visió 
poblacional.

En un altre ordre de coses, pel què fa als nous riscos de naturalesa laboral hem 
de dir que des del Departament de salut s’està treballant en l projecte de detecció i 
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gestió de la patologia laboral, el qual inclourà en la seva primera fase, 9 malalties 
professionals en les que es prioritzaran les malalties musculoesquelètiques amb for-
ta evidencia científica de relació amb el treball: patologia d’espatlla, el síndrome del 
túnel carpià, les malalties del colze, la tendinitis del polze i la patologia neoplàsica 
relacionada amb l’exposició a amiant, com el mesotelioma. En una fase posterior 
està previst s’incloguin la resta de malalties professionals i les malalties relaciona-
des amb el treball.

La prevenció en origen de les malalties musculoesquelètiques així com el càncer 
d’origen laboral i la seva relació amb exposició a factors de risc laboral, s’ha d’in-
corporar en els procediments sanitaris de la vigilància de la salut específica dels 
Serveis de Prevenció de Riscos Laborals. La millora de la qualitat de les activitats 
sanitàries dels Serveis de Prevenció implica millorar la sensibilitat dels sistemes 
de detecció de la vigilància de la salut en cas de risc específic que ha de permetre 
identificar precoçment aquests casos, així com una gestió eficaç per tal de prevenir 
aquests danys tant a nivell individual com col·lectiu.

El pla de salut laboral de la Secretaria de salut Pública està analitzant les prin-
cipals necessitats i dificultats percebudes pels professionals sanitaris dels SPRL pel 
que fa a la qualitat de les seves activitats sanitàries, com a punt de partida per la 
implementació d’estratègies adequades que millorin la prevenció, la promoció i la 
protecció de la salut.

La Xarxa d’USL de la Secretaria de Salut Pública desenvolupa des de l’any 2007 
el programa de vigilància postocupacional de la salut dels treballadors exposats a 
amiant en coordinació amb els referents especialitzats de pneumologia i els equips 
d’Atenció Primària. Aquest registre s’ha ampliat per incloure les dades de les acti-
vitats de vigilància de la salut dels exposats a amiant comunicades pels Serveis de 
Prevenció de Riscos Laborals.

El programa té com a objectius principals: la identificació de treballadors que 
han estat exposats a l’amiant, determinar si aquests treballadors han desenvolupat 
alguna patologia relacionada amb l’exposició a l’amiant, fer un seguiment integral i 
coordinat d’aquests treballadors i col·laborar perquè es reconegui, si fos necessari, 
com a malaltia professional, així com la indemnització dels treballadors amb danys 
a la salut.

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 46448 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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

tracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Moció 40/XI, sobre les mesures immediates per a afrontar l’emergència en l’àm-
bit de l’habitatge, (tram. 390-00040/11), us informo, amb el document annex, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 21 de desembre de 2016
Meritxell Borràs i Solé, consellera del Departament de Governació, Adminis-

tracions Públiques i Habitatge

Fascicle tercer



BOPC 297
29 de desembre de 2016

4.50.02. Compliment de mocions 98

Annex
El govern de la Generalitat ha exigit al Govern de l’Estat la retirada immediata 

del recurs presentat contra la Llei 24/2015, així com altres recursos que afecten lleis 
com la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de mo-
dificació de normes tributàries i la Llei 3/2012.

Ho ha fet, de manera pública i amb un marcat caràcter institucional, a través de 
les cimeres celebrades al Palau de la Generalitat el 3 de maig i el 29 de juliol de 
2016, cimeres que van comptar amb la presència de representants de diferents de-
partaments del Govern, ajuntaments, entitats municipalistes, entitats promotores de 
la ILP que va donar lloc a la Llei, partits polítics i grups parlamentaris, i col·legis 
professionals, entre altres agents implicats en els aspectes que aborda la Llei par-
cialment suspesa.

En paral·lel (2a i 2b), com a resposta al recurs i suspensió parcial de la Llei 
24/2015, el Govern va impulsar el Projecte de Llei de mesures de protecció del dret 
a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió residencial, que s’està 
tramitant en aquest Parlament i que preveu vies alternatives per complir els punts 
suspesos de la Llei 24/2015, entre els quals es troben les mesures contra el sobreen-
deutament, amb la mediació en l’àmbit del consum.

Aquest Projecte de Llei, tal i com manifesta el seu preàmbul, preveu que els me-
canismes previstos en aquesta Llei tenen per finalitat ajudar a les persones que es 
trobin en risc d’exclusió residencial o que ja es trobin en aquesta situació, cercant 
fórmules d’actuació de les administracions públiques catalanes que, sota el principi 
de cooperació, permetin reaccionar i, al mateix temps, conciliar tots els béns jurí-
dics que cal protegir, és a dir, mesures que permetin assolir els mateixos objectius 
de la part suspesa de la Llei 24/2015.

Pel que fa al punt 3er, sobre la signatura dels convenis entre la Generalitat i les 
companyies distribuïdores, l’Agència Catalana del Consum està treballant intensa-
ment en aquest àmbit, però és indispensable la disponibilitat de les companyies sub-
ministradores, ja que els convenis, per pròpia naturalesa, requereixen la voluntat de 
les dues parts per signar els compromisos a què es refereix la Llei 24/2015.

A data 24.10.2016, no hi ha hagut resposta positiva i satisfactòria per part de les 
companyies d’electricitat i gas i el Departament d’Empresa i Coneixement manté 
oberts els processos amb les diferents companyies per tal de poder-los formalit-
zar. Paral·lelament, fins el 28.10.2016 l’Agència Catalana del Consum ha signat 14 
convenis amb companyies de subministrament d’aigua i properament està previst 
signar-ne amb 6 companyies més, arribant així a cobrir al voltant del 95% de la po-
blació, amb l’objectiu d’assolir el 100%. Alhora, es continua treballant per agilitzar 
alguns convenis pendents de signatura.

Així mateix, l’Agència Catalana del Consum està vetllant de manera molt espe-
cial pel compliment de l’obligació de comunicar els drets de les persones en situació 
de vulnerabilitat respecte de l’accés al subministrament dels serveis. Actualment les 
companyies estan complint amb aquesta obligació.

Pel que fa als llindars màxims referits a les despeses destinades a habitatge ha-
bitual, es van establir a la Resolució TES/1101/2013, de 15 de maig, uns topalls 
màxims de lloguer, que eren de 750 € a Barcelona ciutat, 600 € a la demarcació de 
Barcelona, 450 € a les demarcacions de Girona i Tarragona, i 400 € a la demarcació 
de Lleida.

Quant al punt relatiu a la comprovació del nivell de compliment per les entitats 
financeres de la legislació vigent relativa a l’endeutament de les famílies, està inclòs 
a les campanyes que duu a terme l’Agència Catalana del Consum en el sector finan-
cer, per exemple amb relació a les obligacions que puguin tenir les entitats a l’hora 
de concedir préstecs.

Pel que fa a les demandes enumerades al punt 6è de la moció:
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a) L’elaboració d’un cens d’habitatges que no compleixen la funció social ja s’ha 
portat a terme per part del Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, a través del Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol 
habilitant creat mitjançant el Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extra-
ordinàries i urgents per a la mobilització dels habitatges provinents de processos 
d’execució hipotecària.

b) En aplicació del principi de subsidiarietat establert a l’article 130.5 de la Llei 
18/2007, correspon als ajuntaments en primera instància la imposició de multes per 
la via del procediment administratiu de caràcter coercitiu. Quan els ajuntaments 
acrediten que no disposen de recursos tècnics, humans i econòmics per a portar a 
terme procediments sancionadors d’aquesta naturalesa, la Generalitat s’encarrega 
de la seva execució.

Així mateix, la Generalitat ha desenvolupat actuacions d’inspecció i ha obert ex-
pedients sancionadors a responsables de promocions d’HPO davant indicis de des-
ocupació injustificada.

A més, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, impulsa mesures per a 
la mobilització habitatges buits d’entitats financeres i grans tenidors.

Amb el Decret Llei 1/2015, que preveu l’exercici del dret de tanteig i retracte per 
part de les administracions, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, ha adquirit 363 habitatges.

Una altra mesura és l’impost sobre els habitatges buits.
Finalment, també assenyalar que el Govern de la Generalitat ha impulsat la sig-

natura de convenis de cessió voluntària d’habitatges buits d’entitats financeres.
c) El Govern de la Generalitat va impulsar el Decret Llei 1/2015 com a meca-

nisme de mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecà-
ria, amb l’objectiu de reforçar aquesta línia d’actuació contemplada a la llei de l’any 
2007.

d) El reglament de la Mesa de Valoració de les Situacions Econòmiques i Socials 
de Catalunya, va ser modificat per la Resolució d’1 de febrer de 2016 per tal d’adap-
tar-lo a les prescripcions de la Llei 24/2015, incloses les de l’article 5.10.

Automàticament, la Generalitat va adreçar-se als ajuntaments amb mesa d’emer-
gències pròpia instant-los a adaptar el seus reglaments, i té constància que alguns 
d’aquests ajuntaments ja han finalitzat el procés d’adaptació del reglament, mentre 
que d’altres tenen el procés obert.

e) Aquesta proposta de càlcul del preu del lloguer en els re-allotjaments ja es 
porta a terme per part de la Generalitat de Catalunya. La mesura s’aplica en respos-
ta al Reglament de la Mesa de Valoració de les Situacions Econòmiques i Socials 
de Catalunya, que en el seu article 6 especifica que la renda o cànon no pot superar 
el 10%-12%-18% dels ingressos ponderats de la unitat familiar si estan per sota del 
0,89 IRSC, del 0,95 IRSC o són iguals o superiors al 0,95 IRSC, respectivament. 
En aquest sentit, s’ha recomanat als ajuntaments amb mesa pròpia que estableixin 
aquest mateix barem en els seus nous reglaments de mesa d’emergències, així com 
en el procediment habitual que, al marge del circuit de mesa, els consistoris puguin 
habilitar per a resoldre amb recursos residencials municipals casos que impliquin 
re-allotjament.

f) En el marc dels treballs d’elaboració del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge 
(PTSH) 2015-2030, ja es preveu l’aplicació del principi de solidaritat urbana de la 
Llei 18/2007 en la planificació de les actuacions en matèria d’habitatge, incloses les 
que suposen l’ampliació del parc d’habitatge social.

g) Els treballs d’elaboració del PTSH inclouen la proposta d’ampliació de la rela-
ció de municipis que es consideren àrees de demanda residencial forta i acreditada. 
També ho fa el Projecte de Llei de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les 
persones que es troben en risc d’exclusió residencial.
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h) La Generalitat de Catalunya ha atorgat més de 113 milions d’euros en ajuts al 
pagament de l’habitatge durant aquest any 2016, superant àmpliament les previsions 
pressupostàries inicials.

i) La partida destinada a ajuts al pagament de lloguers i quotes hipotecàries es 
mantindrà ampliant-ne la quantia en la mesura del possible, per la qual cosa el Go-
vern entén que no cal incorporar, ja que la partida pressupostària esmentada ja for-
ma part de l’esquelet essencial de la política d’habitatge de la Generalitat, que s’ha 
fet efectiva en el marc de convocatòria oberta en temps i forma.

En relació amb el punt 7è, el Govern i les administracions actuen de forma co-
ordinada en l’atenció a les necessitats de cada municipi. Cal destacar la tasca que 
conjuntament amb els ajuntaments es realitza a través de la Mesa de Valoració per 
a Situacions d’Emergències Econòmiques i Socials de Catalunya per tal de resoldre 
problemàtiques socials en matèria d’habitatge, així com la participació de l’Agència 
de l’Habitatge de Catalunya en les meses locals.

Pel que fa a les aportacions econòmiques específicament realitzades als ajunta-
ments, cal destacar que la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de l’Ha-
bitatge de Catalunya, haurà destinat quasi 1,5 milions d’euros en ajuts a municipis 
que han incorporat els seus parcs públics al Fons d’habitatges de lloguer per a po-
lítiques socials.

Així mateix, durant l’any 2016 l’Agència de l’Habitatge de Catalunya haurà des-
tinat 10,4 milions d’euros a les Oficines i Borses Locals d’Habitatge.

A la demarcació de Barcelona, la col·laboració econòmica amb els ens munici-
pals s’ha vehiculat a través de l’aportació per part de l’Agència de 5 milions d’euros 
al Consorci Metropolità d’Habitatge de Barcelona, i 8,2 milions més destinats al 
Consorci d’Habitatge de Barcelona.

En total, i sense comptar els recursos destinats als ciutadans amb les prestacions 
socials d’habitatge, les aportacions directament adreçades a ajuntaments en matèria 
d’habitatge superen els 25 milions d’euros.

Alhora, cal assenyalar els habitatges del parc públic de la Generalitat cedits a 
ajuntaments (més de 320 habitatges), així com els recursos destinats al pagament de 
projectes de la Llei de Barris.

En relació amb la proposta expressada en el punt 8è, el Projecte de Llei de mesu-
res de protecció del dret a l’habitatge de les persones que es troben en risc d’exclusió 
residencial, ja la inclou.

En relació amb el trasllat de posicionament als òrgans judicials que s’esmenta al 
punt 9è, la Generalitat de Catalunya, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalu-
nya, manté actius els procediments de control necessaris per al seguiment dels casos 
de desnonament, en estreta col·laboració amb els ajuntaments.

Finalment, en relació amb el punt 10è:
a) La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Es-

quadra estableix en el seu article 11 el deure dels seus membres de regir-se pels prin-
cipis de congruència, oportunitat i proporcionalitat en la utilització dels mitjans al 
seu abast. Per tant, el cos de Mossos d’Esquadra actua sempre i en tot moment amb 
ple respecte a aquests principis en qualsevol de les seves actuacions i, per descomp-
tat, també en aquelles que es duen a terme en compliment i auxili de l’Administra-
ció de Justícia i de les seves resolucions, com a expressió essencial del respecte de la 
policia pels drets i llibertats de la ciutadania en el marc d’un estat de dret.

b)Actualment els col·legis no disposen de torns d’ofici específics en matèria d’ha-
bitatge i per tant aquest servei s’integra al torn civil general, si bé la tramitació 
d’aquests assumptes (embargaments, desnonaments...) es fa de forma preferent i amb 
designació provisional d’advocat; posteriorment la Comissió de Justícia Gratuïta 
atorga o denega el benefici a obtenir l’assistència jurídica gratuïta.

Anualment el Departament de Justícia negocia amb el Consell de Col·legis de 
l’Advocacia l’Acord de Col·laboració per a l’establiment del marc d’actuació en ma-
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tèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta. Amb aquests convenis no només 
s’estableixen els mòduls i els criteris de compensació econòmica per les actuacions 
professionals dels advocats d’ofici en matèria d’assistència jurídica gratuïta, sinó que 
s’acorda el marc general d’actuació en aquest àmbit i es determinen les directrius i 
paràmetres que han de permetre avançar en la millora de la prestació del servei du-
rant l’any de vigència. El Departament de Justícia té previst firmar aquest desembre 
el conveni per a l’any 2017 on s’inclou la proposta d’elaborar un protocol de forma-
ció i d’actuació específics pel que fa als embargaments i desnonament. Un cop apro-
vat, el conveni serà vigent a partir de l’1 de gener de 2017 i fins el 31 de desembre.

c) Es continua amb la consolidació del servei Ofideute amb 65 oficines i 194 profes-
sionals destinats a la realització de múltiples tasques en l’àmbit de la informació, l’as-
sessorament, la mediació i el seguiment de casos de desnonament durant aquest 2016.

En aquesta línia, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha creat la nova Direc-
ció Operativa d’Actuacions Urgents en Matèria d’Habitatge, que té, entre les seves 
funcions, l’establiment de contactes amb ajuntaments per abordar aspectes relacions 
amb les necessitats reals urgents.

També des de la Direcció Operativa i el servei Ofideute s’ha impulsat la signatu-
ra de convenis de col·laboració amb entitats financeres per dur a terme la mediació 
de consum obligatòria.

d) S’han realitzat, a través de l’AHC, campanyes informatives adreçades a la ciu-
tadania, incloent-hi l’elaboració, conjuntament amb el grup promotor, de guies sobre 
la Llei 24/2015 adreçades a ciutadans, tant per als casos vinculats a la hipoteca com 
per a casos derivats del lloguer.

Així mateix, l’Agència Tributària de Catalunya ha realitzat també actuacions en 
relació amb la informació tributària i l’habitatge, com la publicació al web de les 
guies breus lloguer d’un habitatge, com declarar la compra d’un habitatge, o com 
declarar l’adquisició per causa de mort, complementàries de les diferents guies exis-
tents sobre cadascun dels tributs que gestiona l’Agència.

e) La Generalitat, amb la publicació a la Memòria d’Activitats de l’Agència de 
l’Habitatge de les dades del nombre de recursos aportats en concepte de prestacions 
urgents, ajuts a habitatges de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió Social, adjudicacions 
de la Mesa d’Emergències, i solucions pactades a través d’Ofideute, informa del 
nombre de persones que en algun moment s’han trobat en situació d’exclusió resi-
dencial al llarg de l’any.

L’any 2015, entre les prestacions urgents, les solucions pactades, els ajuts a ha-
bitatges de la Xarxa d’Habitatges d’Inserció Social, i les adjudicacions de Meses 
d’emergències, es va atendre la situació d’exclusió residencial de prop de 6.000 per-
sones. Per a aquest any 2016, la previsió de tancament se situa en prop de les 6.100 
persones en situació d’exclusió residencial ateses. D’altra banda, el conjunt d’ajuts i 
actuacions en matèria d’atenció a casos d’exclusió residencial efectiva i casos de risc 
de trobar-s’hi van arribar a una població de 48.300 persones l’any 2015, amb més de 
80 M € destinats. Per a l’any 2016, les previsions apunten que s’haurà pogut atendre 
una població en exclusió residencial o en risc de trobar-s’hi superior a les 60.000 
persones, amb una dotació de més de 111 M €

f) A l’empara de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial, el Servei Públic d’Ocupació de Cata-
lunya va posar en funcionament el programa Treball als barris, que s’adreça a tots 
els ajuntaments que tenen projectes d’intervenció integral així com als seus organis-
mes autònoms i entitats dependents o vinculades, amb competències en matèria de 
desenvolupament local i/o de promoció de l’ocupació.

L’objectiu d’aquest programa és estimular la creació de l’activitat econòmica i la 
generació d’ocupació, així com desenvolupar un entorn socioeconòmic que millo-
ri la qualitat de vida de les persones que resideixen en els barris. El projecte dóna 
suport a projectes de caràcter integral en el marc d’un pla d’execució anual que pot 
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contenir diferents programes i diversos tipus d’accions de promoció de l’ocupació 
i desenvolupament local. La flexibilitat del programa permet que en cada municipi 
i barri puguin adaptar-se les diferents polítiques a les seves necessitats territorials.

A partir del programa pilot (2006), es va posar en marxa el projecte Treball als bar-
ris l’any 2007, i des d’aleshores s’ha destinat al programa un total de 225.678.698,70 € 
i s’han beneficiat al voltant de 100.000 persones.

Aquest programa del SOC és plenament vigent; i enguany, al juliol va sortir la 
convocatòria pública per a la presentació dels projectes amb data límit de 30 de se-
tembre per presentar la sol·licitud. Per a aquest període 2016-2017, la dotació pressu-
postària de la convocatòria ha estat de 30M € amb la finalitat d’estimular la creació 
d’activitat econòmica i la generació d’ocupació, i de desenvolupar un entorn socio-
econòmic que millori la qualitat de vida de les persones que hi resideixen. En rela-
ció amb el pressupost de l’any 2015 a l’any 2016 aquest s’ha incrementat en 2M €

El projecte donarà suport a projectes de caràcter integrat en el marc d’un Pla 
d’execució anual que pot contenir fins a 7 tipus d’accions ocupacionals i de desenvo-
lupament local emmarcades en els programes següents:

– Programa A: Programes específics de caràcter experimental i innovador per 
afavorir la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció

– Programa B: Programes de qualificació professional
– Programa C: Programes mixtos de formació i treball
– Programa D: Programa d’experienciació laboral
– Programa E: Programes de desenvolupament local

Control del compliment de la Moció 47/XI, sobre el món local
390-00047/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 46108 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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

lunya, en compliment de la Moció 47/XI, sobre el Món Local, (tram. 390-00047/11), 
us informo, amb el document annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

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

i Habitatge

Annex

a) Fer el reconeixement de les subvencions atorgades el 2016 i en exercicis anteriors 
per actuació ordinària o inversió per tal de reconèixer el deute que la Generalitat té amb 
els ens locals.

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge fa els re-
coneixements de deute de les subvencions de l’exercici 2016 a mesura que es van tra-
mitant i gestionant les subvencions. En cas d’anualitats anteriors, els reconeixements 
de deute que la Generalitat té amb els ens locals es van produint a mesura que es 
gestionen les diferents eventualitats que impedeixen a la Generalitat reconèixer-los. 
Sovint els endarreriments són aliens al Departament.

Pel que fa a la Llei de Barris (Llei 2/2004), el departament de la Vicepresidència 
i Economia i Hisenda ha efectuat el 2016 pagaments per import de 107.040,32 €. En 
data 15 de desembre de 2016 hi ha, pendents de pagament, 44.478.711,10 €.
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En relació amb la Llei de regularització d’Urbanitzacions (Llei 3/2009), el de-
partament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda ha efectuat el 2016 paga-
ments per import de 6.072.908 €. En data 7 de desembre faltava pagar 515.984,35 €, 
corresponents a 5 expedients, per liquidar el 100% de les obligacions reconegudes.

b) Publicar trimestralment en el web de transparència de la Generalitat el deute re-
conegut per cada municipi.

Des del passat 14 d’abril es fa públic, a través del portal de la Transparència i de 
la web del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, el llistat les 
obligacions reconegudes pendents de pagament amb els ajuntaments. Aquesta infor-
mació s’actualitza trimestralment.

c) Aprovar, dos mesos després de l’entrada en vigor del nou pressupost, un calenda-
ri de noves convocatòries per a activar els instruments de cooperació local, com la Llei 
2/2004, del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una 
atenció especial, i la Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanit-
zacions amb dèficits urbanístics, i també coordinar amb altres administracions supra-
municipals les actuacions que en derivin i incloure-les en els pressupostos per al 2017.

La proposta de pressupost per a l’any 2017 preveu 37,2 MEUR destinats al Pro-
grama 432 «Barris i nuclis antics», dels quals la principal part es destinarà al paga-
ment de les justificacions acreditades i validades de projectes de les convocatòries 
de la Llei de Barris.

En la mesura que el pagament de les quantitats derivades de les justificacions ja 
presentades i de les que es presentin dins de termini ho permeti, el Govern impulsa-
rà, amb el corresponent calendari, noves convocatòries a l’empara de la Llei 2/2004, 
del 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció 
especial, atès que un dels objectius del Pla de Govern és «l’impuls del Pla de Barris, 
prioritzant actuacions en barris amb més risc d’exclusió social i amb més problemes 
de degradació».

Pel que fa a convocatòries a l’empara de la Llei 3/2009, del 10 de març, de regu-
larització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics, la naturalesa d’aques-
tes actuacions de regularització i millora d’urbanitzacions, caracteritzades per la 
seva complexitat tècnica, el seu elevat cost econòmic compartit per ajuntaments i re-
sidents, fa difícil complir amb el requeriment expressat en aquest punt de la Moció.

d) Incrementar, en els pressupostos per al 2017, les dotacions del Fons de cooperació 
local –tant per a ajuntaments com per a consells comarcals i entitats municipals descen-
tralitzades– respecte als pressupostos del 2015.

El Govern va aprovar el passat 29 de novembre el Projecte de llei de pressupos-
tos de la Generalitat per a l’any 2017, que preveu incrementar el Fons de Cooperació 
Local en la part comarcal per la creació de la comarca del Moianès. El projecte de 
pressupostos ja ha entrat al Parlament.

e) Autoritzar, en els pressupostos per al 2017, en el marc del desplegament de la Llei 
13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya, les transferències necessàries per a donar suport a les accions de fo-
ment de l’ocupació i d’activació econòmica.

El pressupost del Serveu Públic d’Ocupació de Catalunya previst per al 2017 
preveu la distribució pressupostària per fomentar l’ocupació i l’activació econòmi-
ca. Amb diferents partides per a despeses transversal, de formació i mixtes, foment 
(orientació i desenvolupament local) i despeses de programa per a modernització per 
als serveis públics d’ocupació.
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f) Complir i reduir els terminis dels expedients que tramita la Generalitat a petició 
dels ens locals, com els informes tècnics dels departaments.

Des del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
sempre s’ha treballat per la simplificació de l’activitat administrativa, per a millorar 
els procediments regulats per les normatives locals i sectorials dels àmbits compe-
tencials de la Generalitat, de manera que, sense renunciar a la protecció de l’interès 
general, la reducció de terminis i l’augment de l’eficiència de recursos en els proce-
diments repercuteixi de manera directa en els ens locals.

Cal destacar que aquest departament va ser l’impulsor de l’avantprojecte de llei 
de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i 
dels governs locals que ha acabat essent la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplifi-
cació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs 
locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica.

En aquest sentit, aquesta llei modifica la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim ju-
rídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya amb una clara 
voluntat simplificadora i a nivell local modifica el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, del 28 d’abril 
simplificant la intervenció del departament de la Generalitat competent en matèria 
d’Administració local en determinats procediments.

D’altra banda, des de la Direcció General d’Administració Local s’està treballant 
en la simplificació i coordinació d’informes. Quan en la tramitació de determinats 
procediments municipals, en els quals intervenen diferents normatives sectorials 
interrelacionades que exigeixen que des de cadascun d’aquests àmbits s’emetin in-
formes, la Direcció General d’Administració Local, determina criteris i implementa 
els instruments de coordinació interdepartamentalment necessaris. Així mateix es 
treballa en reduir les obligacions que cada normativa sectorial ha anat imposant als 
ens locals, no només a nivell legal sinó també a nivell reglamentari.

g) Impulsar, mentre el Parlament no aprovi una llei de governs locals, la creació 
d’un grup de treball entre la Generalitat, el Govern de l’Estat, les entitats municipalistes 
i els professionals per a adoptar mesures que garanteixin la seguretat jurídica i la bona 
gestió econòmica dels ajuntaments i facilitar alternatives a la falta de personal funcio-
nari d’habilitació estatal.

Un cop el Govern de l’Estat s’ha constituït formalment després de mesos d’estar 
en funcions i davant la impossibilitat d’emprendre cap iniciativa estable en aquest 
àmbit per aquesta situació, la consellera de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge ha enviat una carta a la vicepresidenta del Govern espanyol en data 18 
de novembre de 2016 on, entre d’altres temes, explica les conseqüències que ha tin-
gut l’aprovació de la Llei de Reforma i Sostenibilitat de l’Administració Local (LR-
SAL) en la recentralització de la selecció i formació de nous funcionaris habilitats 
nacionals a Catalunya, on més de la meitat dels municipis no poden cobrir la plaça 
de secretari. A la carta es demana que es torni a la situació anterior, quan arran de 
l’aprovació de l’EBEP i amb el desenvolupament reglamentari efectuat mitjançant 
el Decret 195/2008, de 7 d’octubre, la Generalitat de Catalunya va aprovar oferta 
pública d’ocupació de places reservades a funcionaris amb habilitació de caràcter 
estatal els anys 2009, 2010, 2011 i 2013 convocant els corresponents processos se-
lectius. Fruit d’aquestes ofertes, Catalunya va poder ofertar 423 places i seleccionar 
234 funcionaris habilitats.

Davant l’impediment legal de seguir ofertant places d’habilitats nacionals a Ca-
talunya, que era la manera de gestionar directament per part de la Generalitat les 
convocatòries de selecció per garantir els habilitats nacionals que necessiten els 
ajuntaments catalans, des de la Direcció General d’Administració Local el que es 
fa és prestar assessorament tècnic i jurídic per garantir que els ajuntaments prove-
eixin les seves places destinades a habilitats d’acord amb els mecanismes de pro-
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visió que preveu l’article 92 bis.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local per a les comunitats autònomes: nomenaments provisionals, 
comissions de serveis, acumulacions, nomenaments d’interins i personal acciden-
tal. A més a més, la Direcció General d’Administració Local posa a disposició dels 
ajuntaments tècnics perquè formin part dels tribunals de selecció d’habilitats nacio-
nals interins.

D’altra banda, la Direcció General d’Administració Local i l’Escola d’Adminis-
tració Pública de Catalunya estan treballant conjuntament per crear un pla de forma-
ció destinat a les persones que ocupen llocs de treball reservats a habilitats nacionals 
de forma interina o accidental.

h) Fer gestions davant el Govern de l’Estat per tal que es derogui la Llei orgànica 
2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per a asse-
gurar que tot l’estalvi obtingut per les entitats locals i per les altres administracions pú-
bliques en exercicis anteriors es pugui destinar a la prestació de serveis a la ciutadania, 
a exercir les competències clau per assegurar-ne el benestar i a activar l’economia per a 
generar inversió i ocupació

En el si del Consell de Política Fiscal i Financera de les comunitats autònomes, 
la representació del Govern de Catalunya ha manifestat en diverses ocasions el per-
judici que suposa l’aplicació de la Llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària 
i sostenibilitat financera en el sentit d’exigir a les administracions territorials un 
esforç superior al que s’autoexigeix l’Estat. En aquest sentit, el Govern de la Gene-
ralitat va interposar un recurs al Tribunal Suprem contra l’assignació dels objectius 
de dèficit per nivells de govern, argumentant que no es complia l’establert en la ma-
teixa llei orgànica. El Tribunal Suprem va fallar en contra la demanda interposada 
pel Govern català.

i) Tenir en compte les diputacions provincials per a fomentar i garantir la gestió i el 
desenvolupament econòmic dels ajuntaments, prioritzant els ajuntaments amb menys de 
20.000 habitants.

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge està en 
contacte constant amb els ens locals supramunicipals i les entitats municipalistes 
per tal de fomentar i garantir el desenvolupament econòmic dels ajuntaments, prio-
ritzant els ajuntaments de menys població.

Des de la Secretaria d’Administracions Locals es dona suport al món local en 
el desenvolupament de la Llei de Transparència, de la LRSAL i també en matèria 
d’elaboració de models d’expedients d’habitatge. En concret s’ajuda als ens locals 
a respondre les consultes que formulen en matèria de transparència, es publica al 
MUNICAT la informació rellevant, la normativa, els informes i els documents nor-
malitzats que s’elaboren. També es coordina un grup de treball de normalització 
de documents per facilitar la implantació de la llei de transparència als ens locals 
del que en formen part el Consorci Administració Oberta de Catalunya, les quatre 
diputacions, la Secretaria de Transparència, l’Associació Catalana de Municipis i la 
Federació de Municipis de Catalunya i el Col·legi de Secretaris i Interventors d’Ad-
ministració Local. En matèria d’habitatge, la Secretaria d’Administracions Locals, 
elabora models administratius per al món local relacionats amb habitatges en situa-
cions anòmales. Finalment també es responen consultes derivades de dubtes inter-
pretatius de la LRSAL.

D’altra banda, el 17 de setembre de 2015, la consellera de Governació i presiden-
ta del Consorci Administració Oberta de Catalunya i el conseller d’Empresa i Ocu-
pació, van signar el conveni per implantar i consolidar el model de Finestreta Única 
Empresarial a tot el territori. El conveni el van signar també les quatre diputacions 
catalanes, així com l’Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis 
de Catalunya. Aquest conveni, juntament amb la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de 
simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels 
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governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica posa la tecnologia 
al servei de la ciutadania per ajudar en la reactivació econòmica, amb mesures que 
redueixen els temps d’espera per iniciar una activitat empresarial, que simplifiquen 
els procediments i que aporten més transparència. La implantació de la finestreta 
única local té un impacte directe en el servei als ciutadans i permet als ajuntaments 
treballar amb més agilitat.

Finalment, s’han impulsat com mai en els darrers temps els mecanismes de col-
laboració institucionals entre administracions per tal de pal·liar els deutes amb els 
ens locals catalans i garantir-ne el seu finançament. En moments com els actuals 
les administracions públiques supramunicipals que ja de per si tenen entre les se-
ves funcions les d’assistència i cooperació econòmica, col·laboren i cooperen per tal 
que es minimitzin els problemes de liquiditat dels ajuntaments. En aquest sentit el 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha impulsat 
durant el 2016 convenis de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i les dipu-
tacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona per al desenvolupament de plans 
extraordinaris d’assistència financera local per subvenir a les necessitats financeres 
dels ens locals, derivades dels deutes justificats prèviament pels ens locals que ha-
vien esdevingut reconeguts per la Generalitat de Catalunya i que resultaven pen-
dents de pagament.

j) Fer gestions davant el Govern de l’Estat per tal que es derogui immediatament i de 
manera urgent la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local.

La LRSAL, malgrat que s’aprova com una modificació de la Llei de bases de 
règim local amb els objectius de clarificar les competències i evitar duplicitats, ra-
cionalitzar l’estructura organitzativa de l’administració local, garantir un control 
financer i pressupostari més rigorós i afavorir la iniciativa econòmica privada evi-
tant intervencions administratives desproporcionades, suposa en realitat, un canvi 
important en la configuració del sistema competencial que vulnera el principi d’au-
tonomia local i envaeix les competències de la Generalitat de Catalunya.

Des de abans que s’aprovés la norma, quan encara era un avantprojecte de Llei, 
el Govern de la Generalitat ja s’hi va oposar i va presentar esmenes al posterior Pro-
jecte de Llei. La Generalitat va sol·licitar al Consell de Ministres la retirada del Pro-
jecte de llei per la vulneració del principi d’autonomia local, per la invasió de les 
competències de la Generalitat de Catalunya i per la inadequació entre els objectius 
finals de la reforma i les mesures en què es concreta. Finalment i d’acord amb aquest 
arguments, el Govern de la Generalitat també va presentar el recurs d’inconstitucio-
nalitat contra la LRSAL.

Des de l’entrada en vigor de la LRSAL, els ajuntaments catalans han viscut en 
una indefinició del marc competencial i amb la inseguretat jurídica d’una llei que 
només ha fet que generar dubtes interpretatius. Una situació d’indefinició que ha 
afectat el funcionament diari dels ens locals. Una llei que s’ha mostrat poc útil i im-
possible de desenvolupar, que suposa un autèntic atac a l’autonomia local, i que ha 
estat objecte de nombrosos recursos davant del Tribunal Constitucional, algun dels 
quals ja resolt en contra de la Llei i molts altres a punt de ser-ho en breu.

Per tot això, la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitat-
ge, en la carta que ha enviat a la vicepresidenta del Govern espanyol en data 18 de 
novembre de 2016 ha sol·licitat formalment que, entre les prioritats del nou Govern 
de l’Estat, s’inclogui la derogació de la LRSAL de forma urgent.

k) Aprovar i presentar al Parlament, dins del primer trimestre del 2017, un projecte 
de llei de governs locals i un projecte de llei de finances locals que reforcin l’autonomia 
local i que garanteixin un sistema de finançament estable i proporcional a unes compe-
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tències ben definides dels ens locals perquè es puguin desenvolupar amb garanties de 
qualitat i transparència les polítiques públiques

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge està im-
pulsant un procés obert i participatiu que servirà per definir com ha de ser l’Admi-
nistració local del futur. Fruit d’aquest procés, que es denomina Governslocals.cat, 
sorgiran les propostes per elaborar les lleis del món local, fetes pel propi món local. 
El que es pretén és obrir un debat sobre com ha de ser el món local, amb l’objectiu 
d’elaborar les bases del que serà la memòria preliminar de les lleis que han de regir 
el futur dels governs locals de Catalunya.

Per aconseguir aquest gran repte, s’ha implicat a totes les institucions locals de 
referència del país i a totes les forces polítiques que ja estan treballant conjuntament 
des del passat 27 de juliol, quan es va constituir formalment el consell institucional. 
El comitè tècnic i el consell assessor, juntament amb els grups de treball i els equips 
redactors ja estan preparant els esborranys de les diferents matèries que s’estan es-
tudiant: ordenació territorial i serveis a les persones, nova governança, finances lo-
cals, organització dels governs locals, relacions intergovernamentals i innovant la 
gestió pública.

Al ser un procés obert i participatiu, els càrrecs electes locals podran participar 
en el procés de debat, telemàticament o presencialment i es faran sessions al terri-
tori adreçades als alcaldes, presidents de les entitats municipals descentralitzades i 
presidents dels consells comarcals.

Actualment s’estan mantenint les reunions dels equips dels àmbits per elaborar 
una proposta dels textos que es treballaran al territori durant les sessions de de debat 
al territori que es faran al mes de gener. Al febrer s’endegaran els processos partici-
patius en els municipis que ho desitgin, es faran les reunions dels àmbits de treball 
i del Comitè Tècnic per redactar els textos finals i al març del 2017 es preveu fer la 
presentació del document final.

l) El Parlament de Catalunya insta el Govern a emprar tots els mecanismes de modi-
ficació de crèdits i de crèdits extraordinaris establerts per la Llei de pressupostos per al 
2015 i per la Llei de finances públiques, a fi de poder disposar dels recursos necessaris 
per a finançar les mesures i les polítiques aprovades per mitjà d’aquesta moció.

La pròrroga està configurada en la normativa pressupostària com una situació 
excepcional i temporal i, per tant, està sotmesa a restriccions importants com, per 
exemple, que no pot superar els crèdits inicials de l’any anterior i que no pot afectar 
a crèdits per a despeses corresponents a serveis o programes que finalitzin durant 
l’exercici del pressupost prorrogat.

Les modificacions pressupostàries en període de pròrroga s’han de limitar a: adap-
tacions orgàniques, garantir el finançament de l’anualitat vigent d’expedients  de 
compromisos amb càrrec a exercicis futurs, atendre recurrències de despeses 
de personal, garantir el manteniment dels serveis i cobrir insuficiències manifestes 
del pressupost que es prorroga i que són d’obligat compliment.

El Govern pot aprovar modificacions pressupostàries i inclús presentar al Par-
lament un projecte de Llei per obtenir un suplement de crèdit o un crèdit extraor-
dinari, però aquests mecanismes extraordinàries no poden substituir, en cap cas, la 
tramitació parlamentària de la Llei de pressupostos. El límit està en el dèficit demo-
cràtic que suposa que el poder executiu pugui acabar suplantant les prerrogatives del 
poder legislatiu pel que fa al pressupost.

En aquesta línia, cal recordar la Sentència del Tribunal Constitucional núme-
ro 3/2003, que va declarar la inconstitucionalitat i nul·litat de la Llei del Parlament 
Basc 1/2002, de 23 de gener, per haver inclòs previsions pressupostàries en una Llei 
diferent de la de Pressupostos, justament quan es trobava en situació de pròrroga 
pressupostària.
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Els pronunciaments de dita Sentència deneguen tota possibilitat de validesa a 
una norma que no sigui la Llei de Pressupostos per ampliar o limitar la despesa, es-
pecialment quan en situació de pròrroga una altra norma pretén incloure un precepte 
relatiu a aquesta matèria.

Control del compliment de la Moció 55/XI, sobre la desmilitarització 
de Catalunya
390-00055/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 46109 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.12.2016

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 55/XI, sobre la desmilitarització de 
Catalunya (tram. 390-00055/11), us informo del següent:

El passat 2 de desembre de 2016, la directora general de Relacions Institucionals 
i amb el Parlament va adreçar una carta al secretari general tècnic del Ministeri de 
Defensa traslladant-li el contingut de la Moció 55/XI per al seu coneixement i als 
efectes oportuns.

Pel que fa la lletra b de la Moció, el Govern té la plena convicció que cal establir 
els mecanismes necessaris per difondre la cultura de la pau i la defensa dels drets 
humans i impulsar, davant els conflictes bèl·lics presents i passats, la recerca de la 
veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició.

Aquesta convicció, reflectida a l’eix 3 apartat 3 del Pla de Govern de la XI Legis-
latura, es concreta en la programació d’activitats com són el Pla d’actuacions 2016-
2018 en memòria democràtica, pau i drets humans, el desplegament del Programa 
Defensors i Defensores dels drets humans, la convocatòria d’ajuts o convenis adre-
çada a les fundacions i entitats sense afany de lucre per a projectes de recuperació 
de la memòria democràtica i de defensa i promoció dels drets humans, la reclamació 
a l’Estat perquè anul·li processos duts a terme de manera il·legal durant la guerra i la 
postguerra, entre d’altres.

Les esmentades actuacions són exercides dins del marc de les competències go-
vernamentals i amb ple respecte del principi de l’autonomia locals. Amb total res-
pecte de les competències dels ens locals, i en compliment de les lletres c i d de la 
Moció, el passat 2 de desembre es va enviar una carta a l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya traslladant-los el 
contingut de la Moció. Paral·lelament, el 12 de desembre es va informar al conjunt 
dels municipis de Catalunya de la Moció aprovada a través de la plataforma Muni-
cat: http://municat.gencat.cat/ca/detall/noticia/mocio_55xi

Pel que al compliment de la lletra e de la Moció, cal posar de manifest que la Ge-
neralitat de Catalunya participa en l’organització d’aquests espais educatius i promo-
cionals, i d’altres que no queden recollits a la Moció, sigui de forma directa o perquè 
forma part dels òrgans de govern de les Fires organitzadores.

Des de la Direcció General de Joventut (DGJ)i de l’Agència Catalana de la Jo-
ventut (ACJ) s’entén que la manera d’evitar la presència de l’exèrcit en aquesta mena 
d’espais educatius i promocionals passa per incloure noves clàusules a les bases que 
regulen la participació dels expositors.

Així, la voluntat del Govern és treballar perquè es vagin incloent aquestes clàu-
sules a mesura que es renovin les bases que regulen la participació als diversos sa-
lons i espais educatius i promocionals. Cal tenir en compte, en aquest sentit, que al-

http://municat.gencat.cat/ca/detall/noticia/mocio_55xi
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guns d’aquests espais educatius i promocionals (és el cas del Saló de l’Ensenyament) 
no renoven les seves bases de participació cada any, sinó en períodes de temps més 
llargs.

Concretament, pel que fa referència a Expojove, el mes de juny de 2016 el patro-
nat de Fira de Girona (del qual forma part la Generalitat) va aprovar la creació d’un 
codi ètic que protegeixi els valors de pau i drets humans. Una comissió de treball 
formada pel propi patronat de la Fira i l’Ajuntament de Girona serà l’encarregada de 
redactar el codi ètic, que no anirà contra cap entitat ni institució concretes, però sí 
que incorporarà el foment de la cultura de la pau i de l’educació en valors. A més, 
inclourà altres elements, com la defensa de la igualtat de gènere i la lluita contra 
l’homofòbia.

Finalment, pel que fa a la lletra d de la Moció, el Govern és plenament conscient 
dels riscos que comporten determinats desenvolupaments tecnològics que poden te-
nir un ús militar alhora que civil, com per exemple la millora dels sistemes de con-
trol per satèl·lit, en tot cas el Govern vetlla per garantir l’ús correcte dels avenços 
tecnològics.

Barcelona, 14 de desembre de 2016
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 

Transparència

Control del compliment de la Moció 59/XI, sobre la política 
aeroportuària
390-00059/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 46506 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.12.2016

A la Mesa del Parlament
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

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

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Mo-

ció 59/XI, sobre la política aeroportuària, amb número de tramitació 390-00059/11), 
el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Territori.

Barcelona, 20 de desembre de 2016
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sostenibilitat (reg. 46506).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 31.01.2017 al 20.02.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
21.02.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.12.2016.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Proposta d’audiència en comissió d’Estanis Martín de Nicolás, 
director general de Stub-Hub International, amb relació al Projecte 
de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00404/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 30096).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Espanyola d’Economia Digital (Adigital) amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00405/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 30096).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Unió de 
Consumidors de Catalunya amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00406/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 30096).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’Iñaki Uriarte, en representació 
d’Adigital, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
352-00418/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’Estanis Martín de Nicolás, en 
representació de la plataforma StubHub, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00419/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Juan García, en representació 
de l’Associació Funcional per la Integració Social, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00420/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Comitè 
Català de Representants de Persones amb Discapacitat amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00421/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació del Col·legi 
d’Enginyers Tècnics de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00422/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’Oriol Mir, catedràtic de 
dret administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00423/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Salvador Domínguez, en 
representació de la Unió de Consumidors de Catalunya, amb relació 
al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00424/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 30308).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en comissió del cap del Servei de Prevenció de 
la Subdirecció General Tècnica de la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvament amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00434/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Bosch Mestres, 
responsable de programes de l’Institut de Seguretat Pública de 
Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
352-00435/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’Eugeni Calsamiglia, director 
general de Ticketmaster, amb relació al Projecte de llei d’ordenació 
de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00436/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Rafel Folch, tècnic superior 
de l’Inventari del Patrimoni Etnològic de Catalunya, amb relació al 
Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i 
recreatives
352-00437/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 31154).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Mercè Claramunt, advocada 
i mediadora, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00442/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 31197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Emília Andreu, tècnica de 
l’Administració, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les 
activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00443/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 31197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Aïda Gascón, presidenta d’Anima 
Naturalis, amb relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats 
d’espectacles públics i recreatives
352-00444/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 31197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’Anna Mulà, advocada, amb 
relació al Projecte de llei d’ordenació de les activitats d’espectacles 
públics i recreatives
352-00445/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 31197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Jordi San José Buenaventura, 
alcalde de Sant Feliu de Llobregat, amb relació al Projecte de llei 
d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00446/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 31197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Raimon Margalef, tècnic jurídic 
de la Unió de Consumidors de Catalunya, amb relació al Projecte de 
llei d’ordenació de les activitats d’espectacles públics i recreatives
352-00447/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 31197).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Interior, 26.10.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la 
Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-00999/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 45693).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en ponència d’una representació de SOS 
Racisme amb relació al Projecte de llei d’universalització de 
l’assistència sanitària
352-01000/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 45693).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.
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Proposta d’audiència en ponència de Xavier Amor, president de la 
Federació de Municipis de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
352-01001/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 45884).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Jaume Gabarró, secretari 
general de la Federació de Salut de Comissions Obreres, amb relació 
al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01002/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 45884).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en ponència de María José Molina, secretària 
general de la Federació de Salut de la Unió General de Treballadors, 
amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència 
sanitària
352-01003/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 45884).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Roser Añó, en representació de 
la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01004/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 45884).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en ponència de Carlos Losana, en 
representació de la Plataforma per una Atenció Sanitària Universal 
a Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’universalització de 
l’assistència sanitària
352-01005/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 45884).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.
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Proposta d’audiència en ponència d’Antoni Roman, president de la 
Societat Catalana de Transplantaments, amb relació al Projecte de 
llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01006/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP SOC (reg. 45884).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Jaume Tort i Bardolet, director 
de l’Organització Catalana de Trasplantaments, amb relació al 
Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01007/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 45995).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Plataforma per una Atenció Sanitària Universal a Catalunya amb 
relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01008/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 45995).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Creu 
Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei d’universalització de 
l’assistència sanitària
352-01009/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 45995).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Montse Pineda, representant de 
la Plataforma per a una Atenció Sanitària Universal a Catalunya, amb 
relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01010/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 46084).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’Adriana Ribas, coordinadora 
d’Amnistia Internacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
352-01011/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 46084).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Cuevas, directora de SOS 
Racisme Catalunya, amb relació al Projecte de llei d’universalització 
de l’assistència sanitària
352-01012/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 46084).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Blanca de Gispert, representant 
del Fòrum Català d’Atenció Primària, amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
352-01013/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 46084).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’Estefanía Quílez, representant 
de l’Espai de l’Immigrant del Raval, amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
352-01014/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 46084).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Rafael Ribó, síndic de greuges, 
amb relació al Projecte de llei d’universalització de l’assistència 
sanitària
352-01015/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CSP (reg. 46084).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
352-01016/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat 
Catalana de Medicina Familiar i Comunitària amb relació al Projecte 
de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01017/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
de Col·legis de Metges de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
352-01018/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Societat 
Civil Catalana amb relació al Projecte de llei d’universalització de 
l’assistència sanitària
352-01019/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Societat 
Catalana de Medicina d’Urgències i Emergències amb relació al 
Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01020/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.
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Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell 
de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
352-01021/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Gea, investigadora i 
professora de la Universitat de Lleida, amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
352-01022/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP C’s (reg. 46103).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
352-01023/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 46112).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la 
Federació de Municipis de Catalunya amb relació al Projecte de llei 
d’universalització de l’assistència sanitària
352-01024/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 46112).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Salut, 21.12.2016.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Junta Central de 
Directors d’Ensenyament de Catalunya davant la Comissió d’En senya-
ment perquè informi sobre la funció directiva dels centres docents
356-00457/11

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC, Anna Simó i Castelló, del GP JS 
(reg. 46318).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 22.12.2016.
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Compareixença del conseller d’Interior davant la Comissió de 
Matèries Secretes i Reservades en compliment de l’article 5.2 de la 
Llei 28/2001
355-00055/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió informativa feta en la sessió 4 de la Comissió de Matèries Secretes i Reser-
vades, tinguda el 22.12.2016, DSPC-C .

4.67. Comunicacions dels grups parlamentaris i dels diputats

Sol·licitud de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries

PRESENTACIÓ

Reg. 46665

A la Mesa del Parlamento
Los diputados abajo firmantes, integrantes del Grup Parlamentari de Ciutadans, 

de acuerdo con lo que establecen los artículos 16.1.b y 23.b de la Ley 2/2009, de 12 
de febrero, del Consejo de Garantías Estatutarias, solicitan dictamen del Consejo de 
Garantías Estatutarias sobre la adecuación al Estatuto y a la Constitución del Pro-
jecte de llei del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els 
contractes (tram. 200-00002/11) (en adelante, el Proyecto), y de forma especial de 
los preceptos que a continuación se detallan.

Listado de abreviaturas
– Constitución Española 1978: CE 1978
– Estatut de Cataluña 2006: EAC

Fundamentos jurídicos

1. Por infracción de la legalidad parlamentaria con afectación al 
derecho constitucional de participación política previsto en el artículo 
23 de la CE 1978 
El Dictamen de la Comisión objeto de esta solicitud ha incluido la enmienda 194 

propuesta por el grupo parlamentario de Junts pel Sí que a continuación se detalla.
Esmena 194
GP de Junts pel Sí 
D’addició d’una nova Disposició addicional tercera
Tercera. Modificacions dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè del Codi 

civil de Catalunya.
1. Modificació del llibre primer del Codi civil de Catalunya
Es modifiquen les lletres a), b) i e) de l’article 121-16, que resten redactades de 

la manera següent: 
a) En les pretensions de les quals siguin titulars persones menors d’edat o que 

tinguin la capacitat judicialment modificada mentre no disposin de representació le-
gal o mentre no hagin nomenat un apoderat, d’acord amb el que estableix l’article 
222-2.1, en l’àmbit de les seves funcions.

b) En les pretensions entre cònjuges, mentre dura el matrimoni, fins a la separa-
ció legal o de fet.
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e) En les pretensions entre la persona que exerceix els càrrecs de tutor, curador, 
administrador patrimonial, defensor judicial o acollidor i la persona menor o que 
tingui la capacitat judicialment modificada, mentre es manté la funció corresponent.

2. Modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya
1) S’addiciona un apartat 4 a l’article 211-3, amb el redactat següent: 
4. L’autoritat judicial s’ha de pronunciar expressament sobre la capacitat per 

exercir el dret de sufragi quan declari la modificació de la capacitat d’una persona, 
d’acord amb allò establert per la legislació processal i de règim electoral.

2) Es modifica l’apartat 2 de l’article 211-7, que resta redactat de la manera següent: 
2. La capacitat del menor emancipat es complementa amb l’assistència del còn-

juge o del convivent major d’edat en cas de matrimoni o de convivència estable en 
parella del emancipat, dels progenitors o, a manca d’aquests, del curador.

3) Se suprimeix la lletra a) de l’apartat 1, de l’article 211-8, que resta redactat de 
la manera següent: 

Article 211-8. Formes d’emancipació
1. L’emancipació pot tenir lloc: 
a) Per consentiment dels qui exerceixen la potestat parental o la tutela.
b) Per resolució judicial.
2. L’emancipació és irrevocable i s’ha de fer constar al Registre Civil. Mentre no 

s’inscrigui, no produeix efectes contra tercers.
4) Es modifica l’apartat 1 de l’article 222-21, que resta redactat de la manera 

següent: 
1. El tutor i, si n’hi ha, l’administrador patrimonial han de fer inventari del pa-

trimoni del tutelat, en el termini de dos mesos a partir de la presa de possessió del 
càrrec. El lletrat de l’Administració de justícia pot prorrogar aquest termini per cau-
sa justa fins a un màxim de dos mesos.

5) Es modifica l’article 222-29, que resta redactat de la manera següent: 
Article 222-29. Conflicte d’interessos
En el cas de conflicte d’interessos amb el tutelat, si hi ha dos tutors o un tutor i 

un administrador patrimonial, la persona afectada és substituïda per l’altra. Si no-
més hi ha un tutor o si el conflicte d’interessos també hi és amb relació a la persona 
que l’hauria de substituir, el lletrat de l’Administració de Justícia ha de nomenar un 
defensor judicial.

6) Es modifica la lletra a) de l’article 223-1, que resta redactat de la manera següent: 
a) Els menors d’edat emancipats, si els progenitors han mort o han quedat impe-

dits per a exercir l’assistència prescrita per la llei, llevat del menor emancipat casat 
o convivent en parella estable amb una persona plenament capaç.

7) Es modifica la lletra b) de l’article 223-9, que resta redactat de la manera següent: 
b) El matrimoni o la convivència en parella estable del menor emancipat amb 

una persona plenament capaç.
8) Es modifica l’article 224-1, que resta redactat de la manera següent: 
Article 224-1. Defensor judicial 
El lletrat de l’Administració de justícia ha de nomenar un defensor judicial en 

els casos següents: 
a) Si hi ha un conflicte d’interessos entre el tutor i el tutelat, o entre el curador i 

la persona posada en curatela.
b) Si ho exigeixen les circumstàncies de la persona que ha d’ésser tutelada, men-

tre la tutela no es constitueixi.
c) Mentre no es constitueixi la curatela de pròdigs o de persones en situació d’in-

capacitat relativa.
d) En els supòsits en què per qualsevol causa els tutors o curadors no exercei-

xin llurs funcions, mentre no acabi la causa o no es designi una altra persona per a 
l’exercici dels càrrecs.

e) En els altres casos determinats per la llei.
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9) Es modifica l’article 224-2, que resta redactat de la manera següent: 
Article 224-2. Nomenament
1. El lletrat de l’Administració de justícia nomena defensor judicial, d’ofici o a 

petició del ministeri fiscal, del tutor, del curador, del mateix menor o de qualsevol 
persona amb un interès legítim.

2. El nomenament ha de recaure en la persona que el lletrat de l’Administració 
de justícia cregui més idònia, tenint en compte el fet que determina el nomenament.

10) Es modifica l’article 224-3, que resta redactat de la manera següent: 
Article 224-3. Actuació 
En els casos de conflicte d’interessos, l’actuació del defensor judicial es limita als 

actes que n’hagin determinat el nomenament.
11) Es modifica l’article 231-26, que resta redactat de la manera següent: 
Article 231-26. Ineficàcia per nul·litat, separació legal o divorci 
Els capítols queden sense efecte si es declara nul el matrimoni, si hi ha separació 

legal o si el matrimoni es dissol per divorci, però conserven l’eficàcia: 
a) El reconeixement de fills fet per qualsevol dels cònjuges.
b) Els pactes fets en previsió de la ruptura matrimonial.
c) Els pactes successoris en els casos en què ho estableix aquest codi.
d) Els pactes que tenen els capítols com a instrument merament documental.
12) Es modifica l’apartat 1 de l’article 231-30, que resta redactat de la manera 

següent: 
1. Correspon al cònjuge supervivent, no separat legalment, o de fet, la propietat 

de la roba, del mobiliari i dels estris que formen el parament de l’habitatge conjugal. 
Els dits béns no es computen en el seu haver hereditari.

13) Es modifica l’article 231-31, que resta redactat de la manera següent: 
Article 231-31. Any de viduïtat 
1. Durant l’any següent a la mort o declaració de mort d’un dels cònjuges, el 

supervivent no separat legalment o de fet que no sigui usufructuari universal del pa-
trimoni del premort té dret a continuar usant l’habitatge conjugal i a ésser alimentat 
a càrrec d’aquest patrimoni, d’acord amb el nivell de vida que havien mantingut els 
cònjuges i amb la importància del patrimoni. Aquest dret és independent dels altres 
que li corresponguin en virtut de la defunció del premort.

2. El cònjuge supervivent perd els drets a què fa referència l’apartat 1 si, durant 
l’any següent a la mort o declaració de mort del seu cònjuge, es torna a casar o 
passa a viure maritalment amb una altra persona, i també si abandona o negligeix 
greument els fills comuns en potestat parental. En cap cas no està obligat a tornar 
l’import dels aliments percebuts.

14) Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 232-16, que resta redactat 
de la manera següent: 

a) La nul·litat o la dissolució del matrimoni o la separació legal.
15) Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 232-36, que resta redactat 

de la manera següent: 
a) La nul·litat o la dissolució del matrimoni o la separació legal.
16) Es modifica la rúbrica del Capítol III, Títol III, Llibre II, que resta redactat 

de la manera següent: 
Capítol III. Els efectes de la nul·litat del matrimoni, del divorci i de la separació 

legal 
17) Es modifica l’article 233-2, que resta redactat de la manera següent: 
Article 233-2. Mesures definitives
1. Si els cònjuges arriben a un acord respecte de les mesures reguladores de la 

separació, el divorci o les conseqüències de la nul·litat del matrimoni, han de for-
mular un conveni amb el contingut que escaigui de conformitat amb els apartats 4, 
5 i 6 d’aquest article.
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2. Si els cònjuges tenen fills menors no emancipats o amb la capacitat modificada 
judicialment que depenguin d’ells, han de presentar el conveni a l’autoritat judicial 
per a la seva aprovació. També han de fer-ho, en tot cas, si es tracta d’un conveni 
regulador de les conseqüències de la nul·litat del matrimoni.

3. Si els cònjuges no es troben en els supòsits de l’apartat 2, poden formular el 
contingut del conveni davant de lletrat de l’Administració de Justícia o en escriptura 
pública davant de notari. En aquests casos, cal que els cònjuges intervinguin perso-
nalment en l’atorgament, estiguin assistits per lletrat en exercici i expressin la seva 
voluntat inequívoca de separar-se o divorciar-se.

4. Si els cònjuges tenen fills comuns que estan sota llur potestat, el conveni regu-
lador ha de contenir: 

a) Un pla de parentalitat, d’acord amb el que estableix l’article 233-9.
b) Els aliments que els han de prestar, tant respecte a les necessitats ordinàries 

com a les extraordinàries, indicant-ne la periodicitat, la modalitat de pagament, els 
criteris d’actualització i, si ho han previst, les garanties.

c) Si escau, el règim de relacions personals amb els avis i els germans que no 
convisquin en el mateix domicili.

5. A més del que estableix l’apartat 4, el conveni regulador també ha de conte-
nir, si escau: 

a) La prestació compensatòria que s’atribueix a un dels cònjuges, indicant-ne 
la modalitat de pagament i, si escau, la durada, els criteris d’actualització i les ga-
ranties.

b) L’atribució o distribució de l’ús de l’habitatge familiar amb el seu parament.
c) La compensació econòmica per raó de treball.
d) La liquidació del règim econòmic matrimonial i la divisió dels béns en comu-

nitat ordinària indivisa
6. A més del que estableixen els apartats 4 i 5, en el conveni regulador els còn-

juges també poden acordar aliments per als fills majors d’edat o emancipats que no 
tinguin recursos econòmics propis.

18) Es modifica l’apartat 1 de l’article 233-3, que resta redactat de la manera 
següent: 

1. En els supòsits establerts per l’apartat 2 de l’article 233-2, els pactes adoptats 
en conveni regulador han d’ésser aprovats per l’autoritat judicial, llevat dels punts 
que no siguin conformes amb l’interès dels fills menors.

19) Es modifica l’apartat 1 de l’article 233-7, que resta redactat de la manera 
següent: 

1. Les mesures establertes per un procés matrimonial o per un conveni atorgat 
davant notari o lletrat de l’administració de justícia es poden modificar, mitjançant 
una resolució judicial posterior, si varien substancialment les circumstàncies con-
currents en el moment de dictar-les. També es poden modificar, en tot cas, de comú 
acord entre els cònjuges dins de les seves facultats d’actuació.

20) Es modifica l’apartat 1 de l’article 233-8, que resta redactat de la manera 
següent: 

1. La nul·litat del matrimoni, el divorci o la separació no alteren les responsabili-
tats que els progenitors tenen envers els fills d’acord amb l’article 236-17.1. En con-
seqüència, aquestes responsabilitats mantenen el caràcter compartit i, en la mesura 
que sigui possible, s’han d’exercir conjuntament.

21) Es modifica l’article 233-14, que resta redactat de la manera següent: 
Article 233-14. Prestació compensatòria 
1. El cònjuge la situació econòmica del qual, com a conseqüència de la ruptu-

ra de la convivència, resulti més perjudicada té dret a una prestació compensatòria 
que no excedeixi el nivell de vida de què gaudia durant el matrimoni ni el que pugui 
mantenir el cònjuge obligat al pagament, tenint en compte el dret d’aliments dels 
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fills, que és prioritari. En cas de nul·litat del matrimoni, hi té dret el cònjuge de bona 
fe, en les mateixes circumstàncies.

2. Es perd el dret a reclamar la prestació compensatòria si no se sol·licita en el 
primer procés matrimonial o s’estableix en el primer conveni regulador.

22) Es modifica l’article 233-15, que resta redactat de la manera següent: 
Article 233-15. Determinació de la prestació compensatòria 
Per a fixar la quantia i la durada de la prestació compensatòria, s’ha de valorar 

especialment: 
a) La posició econòmica dels cònjuges, tenint en compte, si escau, la compensa-

ció econòmica per raó de treball o les previsibles atribucions derivades de la liqui-
dació del règim econòmic matrimonial.

b) La realització de tasques familiars o altres decisions preses en interès de la 
família durant la convivència, si això ha minvat la capacitat d’un dels cònjuges d’ob-
tenir ingressos.

c) Les perspectives econòmiques previsibles dels cònjuges, tenint en compte llur 
edat i estat de salut i la manera com s’atribueix la guarda dels fills comuns.

d) La durada de la convivència.
e) Les noves despeses familiars del deutor, si escau.
23) Es modifica l’apartat 2 de l’article 233-16, que resta redactat de la manera 

següent: 
2. Els pactes de renúncia no incorporats a un conveni regulador no són eficaços 

en allò que comprometin la possibilitat d’atendre les necessitats bàsiques del còn-
juge creditor.

24) S’addiciona una lletra e) a l’apartat 2 de l’article 233-24, amb el redactat 
següent: 

e) De mutu acord entre els cònjuges o per renuncia del cònjuge beneficiari.
25) Es modifica l’article 234-6, que resta redactat de la manera següent: 
Article 234-6. Acords assolits després del cessament de la convivència 
1. Després del cessament de la convivència, els convivents poden acordar els 

efectes de l’extinció de la parella estable.
2. En el cas d’acords assolits després del cessament de la convivència, els convi-

vents de comú acord o un dels convivents amb el consentiment de l’altre poden sot-
metre a l’aprovació de l’autoritat judicial una proposta de conveni que inclogui tots 
els efectes que l’extinció hagi de produir respecte als fills comuns i entre els convi-
vents. Als acords inclosos en una proposta de conveni s’aplica l’article 233-3.

3. Si no hi ha fills comuns que depenen dels convivents, aquests poden regular els 
efectes de l’extinció de la parella estable per mitjà d’un conveni formulat davant del 
lletrat de l’administració de justícia o en escriptura pública davant de notari.

4. Els acords assolits fora de conveni es regeixen per l’article 233-5.
5. Si no hi ha acord entre els convivents, s’aplica el que estableix l’article 233-4.
26) Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 235-5, que resten redactats de la 

manera següent: 
1. Es tenen per fills del marit els nascuts després de la celebració del matrimoni 

i dins els tres-cents dies següents a la separació, legal o de fet, dels cònjuges o a la 
declaració de nul·litat o a la dissolució del matrimoni.

2. Els fills nascuts després dels tres-cents dies següents a la separació legal o de 
fet dels cònjuges són matrimonials si es prova que han nascut a conseqüència de les 
relacions sexuals entre els cònjuges...

27) Es modifica l’apartat 3 de l’article 235-16, que resta redactat de la manera 
següent: 

3. En les accions de filiació, el lletrat de l’Administració de Justícia pot nomenar 
un defensor judicial si el fill ha d’intervenir per mitjà d’un representant legal i ho 
justifica el seu interès.
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28) Es modifica la lletra a) de l’apartat 1 de l’article 235-41, que resta redactat 
de la manera següent: 

a) El cònjuge de l’adoptant, excepte en el cas de separació legal o de fet, o la per-
sona amb qui l’adoptant conviu en parella estable.

3. Modificació del llibre tercer del Codi civil de Catalunya
Es modifica l’apartat 1 de l’article 333-9, que resta redactat de la manera se-

güent: 
1. El patronat ha d’aprovar els comptes anuals en els sis mesos següents a la data 

del tancament de l’exercici. Els comptes s’han de presentar al protectorat en el ter-
mini de trenta dies a comptar del dia en què s’aproven, per mitjà de documents en 
suport electrònic garantits amb els sistemes de signatura electrònica admesos per 
les administracions públiques.

4. Modificació del llibre quart del Codi civil de Catalunya
1) Es modifica la lletra b) de l’apartat 2 de l’article 421-17, que resta redactat de 

la manera següent: 
b) Que es presenti davant el notari competent a fi que sigui adverat i es proto-

col·litzi.
2) Es modifica l’article 421-18, que resta redactat de la manera següent: 
Article 421-18. Adveració 
1. El notari competent per a adverar el testament hològraf n’ha de comprovar 

l’autenticitat d’acord amb la llei.
2. Si resulta que el testament hològraf és autèntic, l’ha de protocol·litzar. Altra-

ment, l’ha de denegar.
3. Autoritzada o no la protocol·lització del testament hològraf, els interessats po-

den fer valer llurs drets en el judici corresponent.
3) Es modifica l’article 421-19, que resta redactat de la manera següent: 
Article 421-19. Caducitat del testament 
1. Els testaments hològrafs caduquen si no es presenten davant de notari compe-

tent en el termini de quatre anys comptats des de la mort del testador perquè siguin 
adverats i protocol·litzats.

2. Si durant el termini que fixa l’apartat 1 s’interposa una demanda per raó de 
l’estimació o desestimació de l’adveració, el testament s’ha de protocol·litzar en el 
termini de sis mesos comptats des del moment en què la resolució judicial esdevé 
ferma.

4) Es modifica l’apartat 1 de l’article 422-13, que resta redactat de la manera 
següent: 

1. La institució d’hereu, els llegats i les altres disposicions que s’hagin ordenat a 
favor del cònjuge del causant esdevenen ineficaços si, després d’haver estat atorgats, 
els cònjuges se separen de fet o legalment, o es divorcien, o el matrimoni és declarat 
nul, i també si en el moment de la mort hi ha pendent una demanda de separació, 
divorci o nul·litat matrimonial, llevat de reconciliació.

5) Es modifica l’apartat 1 de l’article 429-4, que resta redactat de la manera se-
güent: 

1. El càrrec de marmessor és voluntari, però una vegada acceptat, encara que 
sigui tàcitament, l’acceptant no es pot excusar de continuar en l’exercici del càrrec 
sense una causa justa apreciada pel lletrat de l’administració de justícia o pel notari.

6) Es modifica l’apartat 2 de l’article 429-13, que resta redactat de la manera 
següent: 

2. Si no s’ha fixat un termini per a complir l’encàrrec i els marmessors no l’han 
complert dins d’un any a comptar de l’acceptació del càrrec, qualsevol dels inte-
ressats pot sol·licitar al notari o al lletrat de l’Administració de justícia que siguin 
requerits perquè el compleixin en el termini que es fixi amb sanció de caducitat del 
càrrec i sens perjudici de les responsabilitats que resultin de la demora.
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7) Es modifica l’apartat 1 de l’article 429-15, que resta redactat de la manera 
següent: 

1. Si no resta cap marmessor ni cap substitut en l’exercici del càrrec i no s’ha 
complert encara totalment la missió o l’encàrrec dels marmessors universals, o els 
encàrrecs atribuïts als particulars, qualsevol dels interessats en la successió pot sol-
licitar al lletrat de l’Administració de Justícia o al notari que, si ho creu procedent, 
designi un o més marmessors datius amb les mateixes funcions i facultats que els 
marmessors testamentaris.

8) Es modifica l’apartat 1 de l’article 442-6, que resta redactat de la manera se-
güent: 

1. El cònjuge vidu no té dret a succeir abintestat al causant si en el moment de 
l’obertura de la successió n’estava separat legalment o de fet o si hi havia pendent 
una demanda de nul·litat del matrimoni, de divorci o de separació, llevat que els 
cònjuges s’haguessin reconciliat.

9) Es modifica l’apartat 2 de l’article 442-12, que resta redactat de la manera 
següent: 

2. En el cas a què fa referència l’apartat 1, l’herència és acceptada a benefici 
d’inventari mitjançant resolució administrativa.

10) Es modifica l’apartat 1 de l’article 461-6, que resta redactat de la manera 
següent: 

1. La repudiació de l’herència s’ha de fer de manera expressa en document públic.
11) Es modifica l’article 461-12, que resta redactat de la manera següent: 
Article 461-12. Delació i interpel·lació judicial
1. El dret del cridat a acceptar o repudiar l’herència no està sotmès a termini.
2. Les persones interessades en la successió, incloent-hi els creditors de l’herència 

o del cridat, poden sol·licitar al notari, un cop hagi transcorregut un mes a comptar 
de la delació, que requereixi personalment al cridat a fi què, en el termini de dos 
mesos, li manifesti si accepta o repudia l’herència, amb expressa advertència de que 
si no l’accepta s’entén que la repudia.

3. El requeriment personal al cridat es fa, com a mínim, en dues ocasions, en dies 
diferents i si aquest esdevé infructuós, el notari ha de fer el requeriment per correu 
certificat i, en cas de que no es pugui fer la notificació, s’ha de fer per edictes publi-
cats en els dos diaris de major tirada.

4. Un cop transcorregut el termini de dos mesos sense que el cridat hagi acceptat 
l’herència en escriptura pública, s’entén que la repudia, llevat que sigui un menor 
d’edat o un incapaç, cas en el qual s’entén que l’accepta a benefici d’inventari.

12) Es modifica l’apartat 2 de l’article 461-15, que resta redactat de la manera 
següent: 

2. L’inventari de l’herència s’ha de formalitzar davant notari. Es pot aprofitar 
l’inventari pres per a detreure les quartes del fideïcomís o de l’herència gravada amb 
llegats. Tanmateix, l’inventari formalitzat per l’hereu en document privat que es pre-
senti a l’administració pública competent per a la liquidació dels impostos relatius a 
la successió també produeix els efectes legals del benefici d’inventari.

5. Modificació del llibre cinquè del Codi civil de Catalunya
1) Es modifica l’apartat 2 de l’article 561-14, que resta redactat de la manera 

següent: 
2. L’usdefruit, si s’ha constituït en consideració expressa al matrimoni o a la unió 

estable de parella dels afavorits, en cas de divorci, nul·litat o separació legal o de fet 
dels cònjuges o extinció de la relació de parella, s’extingeix totalment, llevat que es 
demostri que és una altra la voluntat del constituent o la constituent.

2) S’addiciona un nou apartat 5 a l’article 565-11, amb el redactat següent: 
5. Als efectes d’allò que disposa la lletra c) de l’apartat 1, el termini es pot inter-

rompre per notificació notarial al censatari o bé per nota al marge de la inscrip-
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ció del cens que s’ha de practicar en virtut d’instància signada pel censalista amb 
aquesta finalitat.

3) Es modifica l’apartat 3 de l’article 569-7, que resta redactat de la manera se-
güent: 

3. Els retenidors, si no hi ha un acord per a la venda directa, poden alienar el bé 
retingut per subhasta pública notarial, d’acord amb les regles següents: 

a) La subhasta, llevat de pacte en contra, s’ha de fer en qualsevol notaria del 
municipi on els deutors tenen el domicili, si és a Catalunya, a elecció dels creditors. 
Si no hi ha cap notaria al dit municipi, s’ha de fer en qualsevol de les que hi ha a la 
capital del districte notarial corresponent.

b) A la subhasta han d’ésser citats els deutors i, si són unes altres persones, els 
propietaris, de la manera que estableix la legislació notarial i, si no es troba alguna 
d’aquestes persones, per edictes. La subhasta s’ha d’anunciar, amb un mínim de deu 
i un màxim de quinze dies hàbils d’antelació respecte a la data d’aquesta, en un dels 
diaris de més circulació en el municipi on hagi de tenir lloc i en el Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya.

c) El tipus de la subhasta ha d’ésser l’acordat entre els creditors i els propietaris. 
Si no hi ha acord, el tipus ha d’ésser, com a mínim, igual a l’import de les obligaci-
ons que han originat la retenció més les despeses previstes per a l’alienació i el lliu-
rament del bé. No obstant això, es pot establir com a tipus l’import que resulti d’un 
peritatge tècnic aportat pels retenidors si és més alt que l’anterior.

d) Si a la subhasta no es presenta cap postura, els retenidors poden fer seu el bé 
si atorguen una carta de pagament de tot el crèdit i n’assumeixen les despeses del 
procediment.

4) Es modifica l’apartat 3 de l’article 569-8, que resta redactat de la manera se-
güent: 

3. Els retenidors, si no hi ha un acord per a la venda directa, poden fer l’aliena-
ció per subhasta pública notarial, d’acord amb les regles següents: 

a) La subhasta s’ha de fer a la notaria del lloc on és situada la finca o, si n’hi ha 
més d’una, a la que li correspongui per torn.

b) Els retenidors han de requerir al notari o notària competent la iniciació del 
procediment i han d’aportar la inscripció en una escriptura pública de la constitució 
de la retenció o, si escau, la resolució judicial corresponent.

c) El notari o notària, després d’haver examinat la documentació presentada, ha 
de sol·licitar al Registre de la Propietat el certificat de domini i càrregues de la finca 
o el dret inscrits sobre els quals recau el dret objecte de la retenció. L’expedició del 
certificat s’ha de fer constar en el marge de la inscripció del dret de retenció.

d) Una vegada transcorreguts cinc dies hàbils des de la recepció del certificat 
del Registre de la Propietat, sense necessitat de requerir el pagament als deutors, el 
notari o notària ha de notificar l’inici de les actuacions als titulars del dret retingut, 
als propietaris de la finca si són unes altres persones i, en ambdós casos, si consta 
que es tracta de llur habitatge familiar, als cònjuges o als convivents.

e) Una vegada s’ha fet la notificació, els deutors i els propietaris poden paralitzar 
la subhasta dipositant davant del notari o notària, en els vint dies hàbils següents, 
l’import suficient per a satisfer el deute, amb els interessos corresponents i les despe-
ses originades fins al moment de fer el dit dipòsit. Una vegada transcorregut aquest 
termini, s’ha d’anunciar la subhasta, amb una antelació d’almenys quinze dies hà-
bils, en un dels diaris de més circulació en el municipi on s’ha de fer i en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya.

f) El tipus de la subhasta és el que acorden els creditors i els propietaris d’acord 
amb l’article 569-7.

g) Si no es presenta cap postura a la subhasta, els retenidors poden fer seu el bé 
si atorguen una carta de pagament de tot el crèdit i n’assumeixen les despeses del 
procediment.
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h) Una vegada adjudicada la finca o el dret retinguts, els seus titulars o, si s’hi 
neguen o no n’hi ha, l’autoritat judicial han d’atorgar una escriptura de venda a fa-
vor dels adjudicataris, que poden inscriure llur dret en el Registre de la Propietat. 
Les càrregues anteriors a l’adjudicació subsisteixen i les posteriors s’extingeixen i 
es cancel·len.

5) Es modifiquen les lletres c) i d) de l’apartat 4 de l’article 569-20, que resten 
redactats de la manera següent: 

c) A la subhasta no s’admeten postures inferiors a l’import del deute garantit per 
la penyora més un 20% per les despeses del procediment.

d) Si el bé no s’aliena a la subhasta, els creditors poden fer seu el bé si atorguen 
una carta de pagament de tot el crèdit i n’assumeixen les despeses del procediment.

6) Es modifiquen els apartats 1 i 2 de l’article 569-36, que resten redactats de la 
manera següent: 

Article 569-36. Hipoteca en garantia de pensions compensatòries 
1. Els cònjuges amb dret a percebre una prestació compensatòria en forma de 

pensió o una pensió alimentària, en cas de nul·litat del matrimoni, divorci o separa-
ció legal, poden exigir que se’ls en garanteixi la percepció per mitjà d’una hipoteca 
sobre els béns dels cònjuges deutors.

2. Les condicions de la hipoteca es poden establir de comú acord entre els còn-
juges en el conveni regulador aprovat judicialment o atorgat davant notari o en un 
conveni posterior. Si no hi ha pacte, a petició del cònjuge o la cònjuge amb dret a 
pensió, l’autoritat judicial que ha conegut del procediment pot fixar les condicions 
per mitjà d’una resolució, donant audiència a ambdues parts.

1) La incorporación de una enmienda «ómnibus» (enmienda 194) que introduce 
una serie de modificaciones al articulado de los restantes cinco libros del Código 
Civil de Cataluña (disposiciones generales, persona y familia, persona jurídica, su-
cesiones y derechos reales) de Cataluña que: 

a) No tienen íntima relación con el objeto del Proyecto admitido a trámite por la 
Mesa del Parlament a instancia del Govern, siendo dicho objeto la recopilación en el 
prospectivo Libo VI del derecho civil de Cataluña relativo a contratos y obligaciones.1 

b) Esa falta de relación implica la creación sorpresiva de una realidad jurídi-
co-material totalmente nueva y ajena al objeto de la iniciativa legislativa.

c) Esa circunstancia comporta una contravención de lo previsto en el artículo 
116 del propio Reglamento del Parlament de Cataluña en lo relativo al requisito 
de congruencia de las enmiendas al articulado que presenten los diferentes grupos 
parlamentarios con el objeto de la iniciativa legislativa que se esté tramitando en el 
Parlament.

De hecho, dicho requisito de congruencia y ese límite a la facultad de presentar 
e introducir enmiendas ha sido expresamente reconocido por el Tribunal Consitu-
cional en relación con los reglamentos de otras cámaras legislativas. Así, recuerda 
que las enmiendas deberán versar «sobre la oportunidad, los principios o el espíritu 
del proyecto de ley» (art. 110.3 RCD).2 Esta «exigencia general de conexión u homo-
geneidad entre las enmiendas y los textos a enmendar» que derivaría «del carácter 
subsidiario que, por su propia naturaleza, toda enmienda tiene respecto al texto en-
mendado», habida cuenta que «la enmienda, conceptual y lingüísticamente, implica 
la modificación de algo preexistente, cuyo objeto y naturaleza ha sido determinado 

1. Tal y como se puede comprobar en la iniciativa presentada al Parlament de Cataluña por parte del Parla-
ment de Cataluña en su artículo 1que define su objeto. Vid. Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de 3 
de març de 2016.
Article 1. Objecte de conformitat amb els articles 3 f) i 6 de la Llei 29/2002, de 30 de desembre, Primera llei 
del Codi civil de Catalunya, aquesta Llei estableix l’estructura del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, re-
latiu a les obligacions i els contractes, regula el contracte de compravenda i de permuta, la modificació i la 
incorporació dels contractes regulats en lleis especials i substitueix la Compilació del Dret civil de Catalunya.
2. Vid. STC 136/2011, de 13 de septiembre.
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con anterioridad», razón por la cual, «[l]a enmienda no puede servir de mecanismo 
para dar vida a una realidad nueva, que debe nacer de una, también, nueva iniciativa».3

d) Y es que no debe olvidarse que tres son los requisitos generales que suelen 
establecer los reglamentos mediante los cuales las cámaras legislativas vehiculan 
esta facultad de participación en asuntos públicos. En este sentido, la ya asentada 
sentencia del Tribunal Constitucional estableció que tres son, [...], los requisitos de 
procedibilidad de estas enmiendas: que sean suscritas por un Grupo Parlamentario 
(y no únicamente por un Diputado o varios singularmente), que se presenten dentro 
del plazo reglamentario (quince días: art. 105.1) y, desde luego, que versen sobre la 
materia a que se refiere el Proyecto de Ley que tratan de modificar. De cumplirse 
tales requisitos –el último de los cuales se deduce lógicamente del carácter «alterna-
tivo» de las propuestas–, el Presidente o la Mesa de la Comisión han de dar traslado 
al Presidente de la Asamblea de las enmiendas formuladas, sobre las que habrá de 
recaer el pronunciamiento del Pleno.

e) El requisito de congruencia, además de permitir la debida organización de los 
trámites parlamentarios como el debate o la votación, evita el posible ejercicio abu-
sivo de la facultad de realizar enmiendas de manera abusiva y fraudulenta por parte 
de los grupos parlamentarios, los cuales, de no estar constreñidos por esa necesaria 
correlación, podrían socavar la efectividad no ya los procedimientos y las garantías 
parlamentarias establecidas en protección de otros grupos parlamentarios, especial-
mente aquellos representativos de las minorías, sino también los propios trámites 
de participación y control directo de los ciudadanos. No debemos olvidar que los 
ciudadanos, aunque mayoritariamente mediante la representación que tienen los di-
putados del propio Parlament, son los sujetos y a la vez los afectados por cualquier 
iniciativa parlamentaria.

Y es que como ha apuntado el Tribunal Constitucional, «el procedimiento [le-
gislativo] debe contraerse al mismo y actuarse en su marco, sin perjuicio, de que a 
través del ejercicio del derecho de enmienda los representantes de los ciudadanos 
puedan incidir en el texto de la iniciativa, rechazándolo (enmienda de totalidad con 
devolución del texto), alterándolo (enmienda de totalidad con proposición de texto 
alternativo) o modificándolo (enmiendas parciales de modificación, supresión o adi-
ción). Eso sí, en ningún caso, el derecho de enmienda al articulado puede desnaturalizar 
la oportunidad, principios o espíritu del proyecto o proposición de ley, una vez superado el 
debate de las enmiendas a la totalidad [arts. 109, 110 y 126 del Reglamento del Con-
greso de los Diputados (RCD), y 106 del Reglamento del Senado (RS)] o, en su caso, 
una vez superado el debate de toma en consideración (arts. 125 a 127 RCD y 108 
RS). Debe tenerse en cuenta que tanto la iniciativa legislativa como el procedimiento 
parlamentario son instrumentos al servicio de la participación política y, por tanto, cau-
ce para el ejercicio de la soberanía popular del conjunto de los ciudadanos en el Estado 
democrático participando en los asuntos públicos a través de sus representantes. Por esta 
razón, el ejercicio de la potestad legislativa de las Cámaras debe contraerse a la materia y 
objeto de la iniciativa legislativa presentada por quien está legitimado para ello».

f) Ahondando en la idea expuesta en el trámite anterior, cabe remarcar que la 
admisión y recomendación para su inclusión en un dictamen final de enmiendas que 
no guarden una íntima relación con el objeto de la iniciativa legislativa comporta 
una conculcación especialmente grave de los derechos/deberes de participación y 
representación en los asuntos políticos que ostentan tanto los grupos parlamentarios 
como los diputados que los integran. O lo que es lo mismo y a modo de resumen, la 
tacha que aquí denunciamos supone una vulneración del derecho constitucional y 
estatutario de los ciudadanos a la participación en los asuntos políticos vehiculada a 
través de los diputados integrantes, en este caso, del Parlament de Cataluña perpe-
trada a través del instrumento del fraude de ley que supone ampararse en unas de las 
facultades expresamente reconocida por el Reglamento del Parlament, que permite 

3. Vid. STC 119/2011, de 5 julio. 
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y a la vez vehicula el ejercicio de la participación de los ciudadanos en los asuntos 
políticos, para evitar la plena y efectiva vinculación de determinados mecanismos 
y procedimientos, establecidos en diversos preceptos tanto del propio Reglamento 
del Parlament de Cataluña como en otros cuerpos normativos emanados en primer 
término del EAC y en definitiva de la Constitución Española, que garantizan el de-
recho a la participación en los asuntos políticos en condiciones de igualdad por parte 
de los diferentes grupos parlamentarios, los diputados que los integran y, en defini-
tiva, por los ciudadanos.

En definitiva, la introducción de enmiendas no íntimamente ligadas con el objeto 
de la iniciativa legislativa inicialmente presentada comporta una merma injustifica-
da en la efectividad y el cumplimiento de la finalidad de los trámites que canali-
zan el derecho de participación directa o representativa de los ciudadanos. Así, por 
ejemplo, el trámite de audiencia o el expediente de información pública al que se 
somete el ejercicio de la iniciativa legislativa por el Govern (art. 364 Llei de Govern) 
o el trámite de audiencia parlamentaria de interesados (art. 1155 del Reglamento del 
Parlament de Cataluña).

Conviene recordar que nuestro estado de derecho y su principio de separación de 
poderes somete el ejercicio de la iniciativa legislativa por parte del poder ejecutivo a 

4. Article 36. Iniciativa legislativa del Govern
1. El Govern exerceix la iniciativa legislativa per mitjà de la presentació de projectes de llei al Parlament.
2. La tramitació d’un projecte de llei requereix l’acord previ del Govern sobre l’oportunitat de la iniciativa i 
s’inicia a proposta del departament o els departaments interessats, als quals correspon d’elaborar l’avantpro-
jecte de llei corresponent.
3. Els avantprojectes de llei han de contenir una exposició de motius i han d’anar acompanyats amb la docu-
mentació següent:
a) Una memòria general, amb els estudis, els informes i els dictàmens pertinents sobre la necessitat de la ini-
ciativa, que ha de contenir, com a mínim, l’adequació de la norma als fins que es persegueixen; el marc nor-
matiu en què s’insereix; la relació de les disposicions afectades per l’avantprojecte de llei i la taula de vigèn-
cies i derogacions resultants; la competència de la Generalitat sobre la matèria, i la relació motivada de les 
persones i les entitats a les quals s’ha d’atorgar el tràmit d’audiència o la procedència de sotmetre l’expedient 
a informació pública.
b) Una memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures proposades que ha de tenir el contingut que s’establei-
xi per reglament. Aquesta memòria inclou, com a mínim, un informe d’impacte pressupostari, en què s’avalua 
la repercussió de l’avantprojecte de llei en els recursos personals i materials i en els pressupostos de la Gene-
ralitat, i també les fonts i els procediments de finançament, si escau; un informe d’impacte econòmic i social, 
en què s’avaluen els costos i els beneficis que implica la iniciativa legislativa per als seus destinataris i per a la 
realitat social i econòmica; un informe d’impacte normatiu, en què s’avalua la incidència de les mesures pro-
posades per la norma en termes d’opcions de regulació, de simplificació administrativa i de reducció de càrre-
gues administratives per als ciutadans i les empreses, i, finalment, un informe d’impacte de gènere.
c) Una memòria en què constin les consultes formulades, les al·legacions presentades, les raons que han dut 
a estimar-les o desestimar-les i la incidència de les consultes i les al·legacions en la redacció final de l’avant-
projecte de llei.
d) Un informe emès pels serveis jurídics dels departaments concernits i els altres informes que siguin precep-
tius d’acord amb la normativa vigent.
4. El departament encarregat de l’elaboració d’un avantprojecte de llei el pot sotmetre a informació pública o a 
audiència de les entitats que tinguin encomanada per llei la defensa d’interessos que es podrien veure afectats per 
l’entrada en vigor de la llei. El termini d’informació o d’audiència no pot ésser inferior a quinze dies.
5. Correspon al titular o la titular del departament que ha elaborat un avantprojecte de llei de sotmetre’l a la 
consideració del Govern, el qual pot decidir dur a terme nous tràmits abans d’aprovar-lo com a projecte de llei.
6. Un cop aprovat un projecte de llei, el Govern ha de trametre’l al Parlament, acompanyat amb tota la docu-
mentació annexa.
7. Si la tramitació parlamentària d’un projecte de llei caduca per finiment de la legislatura, el Govern, amb els 
informes previs del secretari o secretària general del departament concernit i dels serveis jurídics de la Gene-
ralitat, pot aprovar com a projecte de llei el mateix text que ja havia presentat i acordar de presentar-lo nova-
ment al Parlament, sense necessitat de més tràmits.
5. Article 115. Sol·licitud i tramitació 1. Una vegada tingut el debat de totalitat i sempre que en resulti la trami-
tació d’una iniciativa legislativa, els grups parlamentaris, en el termini de cinc dies, mitjançant un escrit adre-
çat a la mesa de la comissió, poden proposar l’audiència de les organitzacions i els grups socials interessats en 
la regulació de què es tracti o d’experts en la matèria de què es tracti. 2. El tràmit d’audiència s’ha de substanci-
ar preferentment per via presencial o per videoconferència, mitjançant una compareixença davant la comissió o 
la ponència tramitadora en el termini que estableixi la mesa de la comissió, que no pot ésser superior a quinze 
dies. També es pot substanciar per escrit o per via electrònica si així ho determina la comissió. 3. Correspon 
a la comissió d’acordar les audiències. Si s’han de substanciar com a compareixences, els grups parlamentaris 
han d’acompanyar la sol·licitud amb una memòria explicativa dels motius que justifiquen la compareixença i de 
les dades de contacte del compareixent. 4. En les proposicions de llei que afectin directament els ens locals, han 
d’ésser escoltats de manera preceptiva el Consell de Governs Locals i, si escau, les entitats representatives dels 
ens locals. 5. En cada compareixença, en primer lloc, intervenen els compareixents durant un temps de quinze 
minuts i, posteriorment, els grups parlamentaris poden formular preguntes o demanar aclariments durant un 
temps de deu minuts. El compareixent respon globalment per un temps de cinc minuts. Si ho demana algun 
grup parlamentari, els temps d’intervenció dels compareixents poden ésser diferents en els termes que acordi la 
comissió en el moment d’aprovar les compareixences.
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una serie de checks and balances que asegure la efectiva participación democrática 
de los ciudadanos en la adopción de leyes. De ahí, la importancia del cumplimiento 
de los trámites y procedimientos parlamentarios establecidos a los efectos de evi-
tar que las mayorías parlamentarias de apoyo al poder ejecutivo sustraigan del de-
bido debate y la efectiva participación. Y es que permitir la admisión de iniciativas 
legislativas procedentes del poder ejecutivo (el Govern en este caso concreto) con 
un objeto determinado y a la vez la introducción de enmiendas incongruentes con 
dicho objeto comporta dos efectos contrarios al principio democrático de nuestro 
estado: 1) permite al poder ejecutivo ejercer su iniciativa legislativa en connivencia 
con las mayorías parlamentarias que lo apoyan sin someterse a las condiciones que 
aseguren la participación política ciudadana constitucionalmente garantizada, y (2) 
permite un ejercicio abusivo de las mayorías que mediante dicho recurso, lesionando 
los derechos de participación de los restantes grupos parlamentarios, podría legislar 
modo ómnibus sobre cualquier materia, de cualquier materia e incluso de manera 
indefinida en el tiempo. 

g) Debe tenerse en cuenta que el trámite de enmiendas previo a la elaboración 
del Informe de la ponencia y el Dictamen de la Comisión se sustancia con posterio-
ridad a los trámites de audiencia o información pública y, por ende, es especialmen-
te importante que las enmiendas que se admitan guarden una estrecha relación con 
el objeto de la ley puesto que, de lo contrario, se estaría defraudando y desconside-
rando la participación ciudadana manifestada en dichos trámites.

Además, la falta de correlación entre las enmiendas introducidas en trámite par-
lamentario y el objeto de la ley provoca una lesión en los derechos y facultades de 
participación de los grupos y los diputados, puesto que tanto dichos derechos como 
facultades han sido ejercidas incluso antes de poder llegar a conocer unas enmien-
das que no guardan correlación alguna con el objeto de la ley y, por tanto, sobre la 
base de la buena fe y la confianza legítima de que los restantes grupos y diputados 
ejercerían su facultad de presentar enmiendas de conformidad con lo previsto al re-
glamento o, lo que es lo mismo, ajustándose al canon de congruencia exigible a las 
enmiendas.

Entre los derechos «defraudados» por las enmiendas no relacionadas con el ob-
jeto de la ley se encontrarían tanto la facultad de participación en el debate como 
el voto en los trámites de toma en consideración, la designación de la comisión tra-
mitadora, la solicitud y sustanciación de comparecencias y la propia proposición de 
enmiendas.

h) Lo expuesto hasta aquí ataca la legalidad estatutaria y constitucional de la 
enmienda como expresión de la participación política de los grupos parlamentario 
proponentes sobre la base de su intrínseca ilegalidad por desnaturalización de su 
naturaleza, la cual debe ser subsidiaria y, por ende, congruente con el objeto de la 
iniciativa que pretende novar. Asimismo, debe tenerse presente que el efecto anuda-
do a esta intrínseca ilegalidad sería su no procedibilidad y, por tanto, la imposibili-
dad jurídica de poder ser objeto de debate en el trámite de ponencia, debiendo haber 
sido inadmitidas por la Mesa de la Comisión6 a la cual se presentaron y en la que los 
miembros del grupo proponente calificaron y admitieron las mismas7.

i) Lo denunciado hasta el momento es doctrina jurisprudencial del Tribunal Cons-
titucional asentada. El cual, de hecho, ha expresado que una enmienda [...] con texto 
alternativo presentada que no se limitaba al precepto estatutario objeto del Proyecto 
de reforma del Estatuto de Autonomía, sino que se extendía a otros preceptos distin-
tos, [...] «se desvirtúa lo que es una auténtica enmienda y se convierte el escrito en 
el que se contiene en otro proyecto de modificación de otros preceptos estatutarios 

6. No debe olvidarse que, tal y como ya apuntaba la STC 23/1990, de 15 de febrero, sobre dicho órgano pesaba 
un deber de «extremar su cuidado [...] en la congruencia y adecuación del contenido de las enmiendas con el 
texto al que van dirigidas» y a la práctica parlamentaria, cuando de modificación de leyes se trata, de «circuns-
cribir el procedimiento al texto presentado o, a lo sumo, a algún aspecto directamente relacionado con el texto»
7. Vid. Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya de 18 de octubre de 2016. 
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que no son objeto del Proyecto de Ley» STC 23/1990, fundamento jurídico 5.2). Esta 
correlación material entre la enmienda y el texto enmendado como condición de 
procedibilidad es inherente al carácter subsidiario o incidental, por su propia natu-
raleza, de toda enmienda respecto al texto enmendado8.

j) Debe tenerse en cuenta la especial afectación de los derechos de los ciudada-
nos en atención a la naturaleza de la iniciativa implicada y los efectos que puede 
tener su aprobación. Y es que no debemos olvidar que, caso de aprobarse, estare-
mos ante una norma con rango legal, de aplicación general y a la que todos y cada 
uno de los ciudadanos deben dar cumplimiento con independencia de cualquier cir-
cunstancia, incluido, su efectivo conocimiento (art. 6 Código Civl9), lo cual puesto 
en relación con la imposibilidad de participar de manera efectiva en los trámites de 
audiencia y participación de esa nueva realidad jurídico-material que pretende crear 
la enmienda 194 es especialmente grave para los derechos de los ciudadanos y, en 
especial, su seguridad jurídica.

k) A pesar de que los artículos introducidos por la enmienda número 194 objeto 
de esta tacha son materias propias del derecho civil, no debe olvidarse que no son 
ni relativas a los contratos y obligaciones, objeto de la iniciativa legislativa de la que 
trae causa el dictamen final objeto de esta solicitud, ni están íntimamente ligadas 
a las mismas. Asimismo, no cabe defender que dichos artículos estén íntimamente 
relacionados con el objeto del libro V sobre la base de estar englobadas en la cate-
goría dogmática legal del derecho civil puesto que ello permitiría mutatis mutandi 
que cualquier iniciativa legislativa, con independencia de que tuviese o no por ob-
jeto el «derecho civil» o el «código civil», incidiese sobre cualquier materia de de-
recho privado e, incluso, aplicando una reducción al absurdo, se permitiría legislar 
con carácter ómnibus sobre cualquier categoría dogmática o legal.

l) Asimismo, dicha extensión a materias diferentes a los contratos y obligaciones, 
choca con el propio espíritu del Codi Civil de Cataluña y su característico proceso 
de elaboración basado en libros específicamente destinados a subcategorías propias 
del derecho civil como la persona y la familia, la persona jurídica, las sucesiones y 
los derechos reales. 

En definitiva, tal y como se ha expuesto en los párrafos anteriores, la admisión e 
inclusión por la ponencia de la enmienda 194 supone una violación del ius in officiun 
de los diputados de los grupos parlamentarios diferentes al proponen y, por ende, 
una violación mediata del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos polí-
ticos, tal y como preceptúa el artículo 2310 de la CE 1978. En consecuencia, los pro-
yectados artículos introducidos por dicha enmienda están necesariamente afectados 
por la ilegalidad intrínseca de aquella que hemos expuesto.

2. Por extralimitación competencial en lo relativo a la regulación de 
consumo 
La compraventa de consumo, tras definirse en el art. 621-2, aparece regulada 

como una suerte del contrato de compraventa civil a lo largo del texto presentado, 
mediante referencias oscilantes que van incorporándose al régimen general de la 
compraventa civil con la finalidad de matizar, especificar o excepcionar lo pertinen-
te. Estas finalidades encuentran su fundamento común en el objetivo de adaptar una 
mejor tutela a favor del sujeto comprador en su condición de consumidor. No puede 
pasarse por alto que la compraventa de consumo, como contrato de consumo, desde 
aquella función tuitiva cuenta con una regulación estatal dispuesta en la Ley 7/1998, 

8. Vid. STC 136/2011 y en idéntico sentido, vid. ATC 9/2012, de 13 enero de 2012.
9. Artículo 6 Código Civil
1. La ignorancia de las leyes no excusa de su cumplimiento.
10. Artículo 23
1. Los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos, directamente o por medio de repre-
sentantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal.
2. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los 
requisitos que señalen las leyes.
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de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (en adelante LCGC) 
y, sobre todo, en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que 
se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumido-
res y Usuarios y otras leyes complementarias (en adelante TRLGDCU). La función 
tuitiva en la contratación con consumidores despliega sustancialmente su vertiente 
normativa en el ámbito propio de las relaciones jurídico privadas, y en el ámbito del 
derecho administrativo. Estamos ante una realidad pluridisciplinar, en la que con-
vergen títulos competenciales cruzados. Dirimir si la competencia aquí es estatal o 
autonómica no va a depender de asumir más o menos intensidad en la loable finali-
dad de proteger al consumidor en el mercado, sino de la naturaleza de la norma que 
persiga dicha protección.

No existe duda alguna de que mientras las Comunidades Autónomas pueden asu-
mir competencias en materia de regulación administrativa o sancionadora de la pro-
tección del consumidor, no pueden hacerlo de ninguna manera en lo que concierne 
a la regulación privada contractual (civil, mercantil) referida a dicha protección. In-
cluso carecen de dicha competencia las Comunidades con título propio en materia 
de derecho civil, pues en este caso prevalece el título competencial más genérico de 
protección del consumidor y usuario, que exige, en aras de la unidad de mercado 
(arts. 3811, 12812 y 13913 CE 1978 y la ley garantía de la unidad de mercado14), una 
regulación uniforme en todo el Estado español. La competencia exclusiva del Estado 
en la regulación de la tutela contractual jurídico civil del consumidor se impone, por 
mor del art. 149.1.1ª, 6ª, 8ª y 13ª CE.

En este sentido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional se ha mantenido 
pacífica insistiendo que la materia relativa a las cláusulas abusivas, a la determina-
ción del contenido del contrato, a la imposición de deberes contractuales, a las con-
secuencias derivadas de su incumplimiento, así como cualquier otra que interfiera 
en los mecanismos de defensa propios del derecho privado contractual, quedan re-
servadas de manera exclusiva a la competencia del Estado. Así SSTC 37/1981, 16 
de noviembre, 71/1982, 30 de noviembre, 88/1986, 1 de julio, 62/1991, 22 de marzo, 
264/1993, 22 de julio, y 284/1993, 30 de septiembre, entre otras. En estos supuestos 
ni tan siquiera le queda autorizado a la Comunidad Autónoma limitarse a reprodu-
cir preceptos estatales - lex repetitae–, pues supone un ejercicio legislativo propio 
que igualmente invade competencias exclusivas del Estado (así SSTC 10/1982, 23 
de marzo, y 62/1991, 22 de marzo).

La regulación que de la compraventa de consumo contiene el Proyecto de ley 
impacta directamente en el ámbito del derecho privado contractual dirigido a pro-
teger al consumidor. Según lo expuesto, la regla decisoria empleada preferentemen-
te por nuestro Tribunal Constitucional permite calificar dicha regulación como in-
constitucional, al invadir competencias reservadas en exclusiva al Estado. Además, 
y como se verá a continuación, una gran parte de esas normas proyectadas no son 
inocuas, en el sentido de limitarse a traducir preceptos estatales (forma de proceder 
que tampoco escaparía de la vaticinada inconstitucionalidad por su consecuente in-
necesariedad y simultaneo incremento de la inseguridad jurídica introducida en el 

11. Artículo 38
Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan 
y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general 
y, en su caso, de la planificación.
12. Artículo 128:
1. Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés 
general.
2. Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al sector públi-
co recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de 
empresas cuando así lo exigiere el interés general.
13. Artículo 139
1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circula-
ción y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
14. Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado. 
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ordenamiento jurídico), sino que, con carácter más grave, introducen una serie de 
matices que, por acción u omisión, siembran un cierto desconcierto acerca del régi-
men diferenciado al que se pretende aspirar. En concreto: 

Art. 621-2.1: introduce el adverbio «principalmente» para definir la compraven-
ta de consumo, matiz que no se recoge para definir las relaciones contractuales de 
consumo ni en el TRLGDCU ni en el Código de Consumo catalán.

Art. 621-2.2: sienta un régimen general de control de contenido de la compra-
venta de consumo confuso y estéril. Confuso por cuanto al referirse a «cualquier 
pacto, cláusula o estipulación» no distingue si abarca las condiciones generales o 
particulares empleadas por el vendedor/empresario, o también las cláusulas nego-
ciadas individualmente entre las partes. Pero a la postre es estéril, pues sancionar 
con ineficacia (o invalidez) los pactos que atenten contra el régimen imperativo es 
consecuencia que ya prevén los arts. 6.3 y 1255 Código Civil Español (en adelante 
CCE), el art. 111-6 Código Civil de Cataluña (en adelante CCC), y los arts. 10 y 82 
y siguientes TRLGDCU (específicamente en materia de contratación con consumi-
dores). En suma, estaríamos en presencia de una regla general que ya viene patro-
cinada desde la legislación contractual de consumo uniforme del Estado español.

Arts. 621-5.5 y 621-15.2: esta previsión sobre el precio total y gastos colaterales 
ya se encuentra prevista en los arts. 126-7 y 211-3.2 Código de Consumo de Catalu-
ña (en adelante CCONS). La única utilidad de esta reiteración pasaría por entender 
que mientras estos preceptos del CCONS solo sirven para desencadenar determina-
das consecuencias en el ámbito administrativo o sancionador, la inclusión de nor-
mas semejantes en el CCC serviría para anudar consecuencias civiles de derecho 
contractual. Mas, si fuera así, esta pretendida utilidad de nuevo rebasaría los límites 
competenciales. Por otra parte no debe olvidarse que tal previsión normativa ya está 
recogida en el art. 60.2.c) TRLGDCU.

Más solapamientos con el TRLGDCU: el art. 621-13.2 contiene la previsión del 
plazo de 30 días para cumplir con la entrega, previsión que ya está igualmente re-
cogida en el art. 66 bis.1 TRLGDCU. Y esta reiteración, más o menos idéntica, se 
reproduce en distintos pasajes de la regulación del principio de conformidad del 
bien comprado: véanse los arts. 621-23.2 (con el 123.1 TRLGDCU), 621-24.2 (con 
el 116.1.d TRLGDCU), 621-25.2 (con el 116.3 TRLGDCU), 621-28 (con el 123.5 
TRLGDCU) y 621.34 (con el 66 quáter TRLGDCU).

De los solapamientos a inviables desconexiones con el derecho estatal: esta téc-
nica de incorporar lo ya regulado en la legislación estatal para el contrato de consu-
mo, amén de suponer una invasión de competencias exclusivas estatales, genera, en 
ese pretendido desplazamiento del TRLGDCU, no pocas y preocupantes dudas. Por 
ejemplo, una comparación entre los citados arts. 621-24.2 del Proyecto y el 116.1.d 
TRLGDCU nos depara una restricción injustificada de las excepciones oponibles 
por el vendedor, mientras que la respectiva comparación entre el 621-25.2 y el 116.3, 
al limitar los casos en que no procede la falta de conformidad, amplía el campo de 
protección del comprador. ¿Endurecimiento del régimen del vendedor empresario o 
extensión del régimen tuitivo del comprador consumidor? Ambas tentativas le que-
dan vetadas al Parlamento autonómico.

En definitiva, y para finalizar este apartado, debemos remarcar dos cuestiones 
esenciales de sustento de la tacha aquí denunciada.

En primer lugar, no debe olvidarse que el ejercicio de la competencia autonómi-
ca en materia de protección del consumidor rebasando la regulación de carácter or-
denador y eminentemente administrativo e inmiscuyéndose en la propia regulación 
sustantiva, además de haber sido reiteradamente declarada como inconstitucional 
para el caso de otras comunidades autónomas, es la principal causa de los varios 
recursos de inconstitucionalidad de los que ha conocido o se encuentra conociendo 
actualmente el Tribunal Constitucional tanto contra el originario Código de Con-
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sumo de Cataluña15 como con sus posteriores modificaciones1617. En consecuencia, 
no cabe afirmar como apodícticamente válida la existencia de una regulación como 
el Codi Civil de Cataluña para justificar el debido cumplimiento al alcance de las 
competencias autonómicas de la normativa de consumo que pretende introducir el 
Proyecto de ley puesto que la validez de tal regulación se encuentra cuestionada no 
solamente por parte de un grupo parlamentario de las Cortes Generales sino tam-
bién por el propio Defensor del Pueblo.

En segundo lugar, la incorporación y aplicación directa del derecho comunita-
rio en nuestro ordenamiento por efecto de los tratados constitutivos y de funcio-
namiento de la Unión Europea comporta su aplicación y supremacía en nuestro 
ordenamiento. Por ello, y con independencia de que el único órgano jurisdiccional 
encargado de dictaminar en último término sobre la conformidad de determinada 
normativa con el derecho comunitario es el Tribunal de Justicia de la Unión Euro-
pea, el Consell de Garanties Estatutaries, en su labor de evaluar la adecuación de 
la normativa proyectada con la CE1978 y el EAC, debe tener en cuenta el efecto de 
la misma sobre el derecho comunitario puesto que, como es jurisprudencia del Tri-
bunal de Justicia de la Unión Europea, no puede admitirse que normas de Derecho 
nacional, aunque sean de rango constitucional, menoscaben la unidad y la eficacia 
del Derecho de la Unión18.

Lo que acabamos de apuntar es especialmente importante en relación con el 
proyectado artículo 621-45 apartado 2 que reza en la compravenda de consum, el 
contracte es pot rescindir, a més de pels motius a què fa referència l’apartat 1, si 
ocasiona en els drets i obligacions de les parts un greu desequilibri en perjudici del 
consumidor contrari a les exigències de la bona fe i l’honradesa de tractes.

Al respecto, cabe recordar que es jurisprudencia asentada del Tribunal de Jus-
ticia de la Unión Europea en el supuesto de que el juez nacional constate la exis-
tencia de una cláusula abusiva en un contrato celebrado entre un profesional y un 
consumidor, que dicho juez modifique el contenido de la cláusula abusiva, en lugar 
de limitarse a dejarla sin aplicación frente al consumidor19. Asimismo, el juez que 
esté conociendo de los efectos de una posible cláusula abusiva, supuesto previsto vía 
definición el artículo 621-45 apartado 2, debe solamente puede sustituir la misma 
siempre que esta sustitución se ajuste al objetivo del artículo 6, apartado 1, de la 
Directiva 93/13 y permita restablecer un equilibrio real entre los derechos y las obli-
gaciones de las partes del contrato. No obstante, esta posibilidad queda limitada a los 
supuestos en los que la declaración de la nulidad de la cláusula abusiva obligaría al juez 
a anular el contrato en su totalidad, quedando expuesto el consumidor de ese modo a 
consecuencias de tal índole que representaran para éste una penalización, la anu-
lación de las cláusulas contractuales en cuestión no puede acarrear consecuencias 
negativas para el consumidor20.

En atención a lo que acabamos de exponer, dicho precepto, además de directa-
mente inconstitucional por infracción del ámbito competencial estatal (consecuen-
cias de las infracciones en materia de consumo y/o bases de las obligaciones con-
tractuales), es indirectamente inconstitucional por violar la primacia del derecho 
comunitario.

15. Ley 22/2010, de 20 de julio, del Código de Consumo de Cataluña. vid. recurso de inconstitucionalidad n.º 
7611-2010 (consultable en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17571) y recurso de inconstitu-
cionalidad n.º 7418-2010 (consultable en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17569) 
16. Decreto-ley de Cataluña 6/2013, de 23 de diciembre, por el que se modifica la Ley 22/2010, de 20 de julio, 
del código de consumo de Cataluña.
17. Ley 20/2014, de 29 de diciembre, de modificación de la Ley 22/2010, de 20 de julio, del código de consu-
mo de Cataluña.
18. Vid. entre otras, la STJUE de 8 de septiembre de 2010 en el asunto C-409/06. 
19. Vid. STJUE de 14 de junio de 2012 en el asunto C-618/10.
20. Vid. STJUE de 21 de enero de 2015 en los asuntos acumulados C482/13, C484/13, C485/13 y C487/13. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17571
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-17569
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3. Por infracción de diversos títulos competenciales estatales 
El articulado proyectado y su incidencia tanto en contratos conmutativos (com-

praventa y permuta) como de servicios implican una incidencia directa y general en 
el núcleo de la regulación de estos contratos que puesta en relación con el desborde 
de la competencia autonómica que ostenta Cataluña en materia de derecho civil y 
que desarrollaremos en un próximo apartado, única competencia que, de ejercerse 
con conformidad constitucional, habría amparado la regulación proyectada.

Esta incidencia no solamente invade las competencias estatales en, al menos, las 
siguientes materias: bases de las obligaciones contractuales, legislación mercantil, 
legislación procesal, las bases de la ordenación de crédito, banca, seguro, energía, 
ordenación general de la actividad económica.

Al respecto, cabe tener en cuenta que la normativa proyectada pretende introdu-
cir una regulación omnicomprensiva de un marco contractual privado con inciden-
cia en las relaciones patrimoniales civiles y mercantiles ajena, desapegada y alter-
nativa al conjunto normativo estatal vigentes y dictadas al amparo de las materias 
competenciales enumeradas en el párrafo anterior.

Así y como ejemplo paradigmático de lo apunto cabe traer a colación la regula-
ción de los elementos esenciales del contrato (consentimiento, objeto y causa) para 
el contrato de compraventa.

Siendo la conclusión o perfección del contrato el momento en que hay que con-
siderarlo nacido a la luz del derecho, los llamados «requisitos de validez» del con-
trato suponen en su cumplimiento la culminación del proceso que lleva a aquella 
conclusión. En un sistema de tradición consensualista como es el nuestro, estos re-
quisitos de validez vienen representados por el consentimiento, el objeto y la causa 
(art. 1261 CCE). Que estos requisitos descansan, además, en el orden público expli-
ca por qué la infracción de cualquiera de ellos lleva aparejada la sanción civil más 
grave: la nulidad del contrato. ¿Podría una Comunidad Autónoma con competencias 
asumidas en derecho civil apartarse del sistema creando unos requisitos de validez 
distintos? Por ejemplo, estableciendo que la emisión de la aceptación de la oferta 
perfeccionara el contrato, o derogando la causa. No parece posible, pues se entraría 
en el ámbito de las «bases de las obligaciones contractuales», que expresamente el 
art. 149.1.8ª CE reserva al Estado. Pues bien, como se justificará, eso es lo que hace 
el art. 621-5 del Proyecto.

Y ahondando más en esta cuestión y en lo relativo a la determinabilidad del ob-
jeto del contrato el articulado proyectado ofrece dudas sobre su constitucionalidad.

Concretamente y según el art. 621-5.1, si el contrato concluido no determina el 
precio ni establece los medios para su determinación, se entiende que el precio es 
el generalmente cobrado en circunstancias comparables. De entrada estamos ante 
una norma extraña en nuestro sistema jurídico, pues supone una integración legal 
de un elemento o requisito imprescindible del contrato de compraventa para el caso 
en que el mismo no haya sido en el contrato ni determinado ni determinable. Una 
integración legal que previsiblemente remitiría a una inevitable integración judicial.

El supuesto no contempla casos de dudosa o frustrada determinabilidad del pre-
cio, sino, simple y llanamente, casos de precio no determinado ni determinable en 
el contrato. En este sentido debe notarse que incluso se aparta de las tendencias 
comparadas más modernas, reflejadas en el art. II.-9: 104 del Marco Común de Re-
ferencia (DCFR), que recurre a dicha integración legal del precio cuando no puede 
determinarse teniendo en cuenta las cláusulas ad hoc recogidas en el contrato. Per-
mitir la conclusión de un contrato que no determina el precio implica las siguientes 
consecuencias: 

1ª. Que el contrato queda perfeccionado o concluido (y por tanto es válido) aun-
que no exista precio, aunque no haya habido acuerdo sobre el precio.

2ª. Que, si no ha habido acuerdo sobre el precio, ¿en qué consiste entonces el 
consentimiento capaz de tener por concluido y válido un contrato?
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3ª. Que el consentimiento, motor y núcleo de todo contrato, quedaría aquí de-
valuado, al no exigirse que deba proyectarse sobre el precio como contraprestación 
recíproca de la compraventa.

Tener por concluido un contrato de compraventa prescindiendo de todo acuerdo 
sobre el precio supone un claro divorcio y una expresa derogación para la compra-
venta catalana de los arts. 1254, 1261.2º, 1273, además de los arts. 1445, 1447, 1448, 
1449 y 1450 CCE. Más allá de no menospreciar los costes y otros inconvenientes de 
una eventual judicialización en la determinación de precios en la contratación priva-
da, la norma, tal y como ha sido proyectada, podría ser inconstitucional por interfe-
rir en las «bases de las obligaciones contractuales», entendiendo que a ellas pertenece 
desde luego la determinación de los requisitos para la validez de un contrato y la 
preservación del consentimiento como elemento fundamental para considerar naci-
do un contrato por el ordenamiento.

Si ponemos en relación lo anterior con los recientes pronunciamientos del Tribu-
nal Constitucional para normativa autonómica de naturaleza o incidencia contrac-
tual en diferentes ámbitos específicos, albergamos serías y razonables dudas sobre 
el conjunto del articulado proyectado.

Así, el propio Tribunal Constitucional ha considerado recientemente que la inci-
dencia sobre ámbitos contractuales civiles, de consumo o mercantiles de una norma-
tiva autonómica desborda no solamente los títulos competenciales de derecho civil 
sino también, en ocasiones, los propios de consumo y servicios sociales.

En palabras del propio Tribunal Constitucional en su sentencia 62/2016, de 17 
de marzo, tales preceptos inciden directamente en la configuración del contenido del 
régimen jurídico de uno de los sujetos que intervienen en el sector eléctrico y de gas, al 
afectar directamente a sus obligaciones y derechos, y también conciernen a la garantía 
del suministro al tener como finalidad introducir una causa de suspensión de la in-
terrupción del mismo en caso de impago. Tales circunstancias, nos permiten conside-
rar que por su contenido y finalidad, los preceptos impugnados presentan una conexión 
más estrecha con el ámbito del sector energético, de preferente aplicación, dado el carác-
ter específico del mismo, lo que determina el desplazamiento de los títulos competencia-
les «consumo» y «servicios sociales» (arts. 123 y 166 EAC), de carácter más amplios, 
que ni tan siquiera se citan en el Decreto-ley 6/2013 como sustento de los preceptos 
cuestionados, sino que únicamente aparecen mencionados en las alegaciones de la 
Generalitat y del Parlamento de Cataluña.

Asimismo y aunque ha intentado salvar la constitucionalidad de la normativa 
analizada intentando ampararla en los títulos competenciales autonómicos que en 
la materia pudiese ostentar, el Tribunal Constitucional ha acabado concluyendo que 
cualquier normativa autonómica de la misma, aunque legítimamente amparada en 
sus propios títulos competenciales, debe ser conforme con el marco normativo bá-
sico estatal.

Pues bien, incluso asumiendo hipotéticamente que la relación entre derecho pri-
vado contractual estatal y derecho privado contractual autonómico fuese la propia 
de una normativa básica estatal y una normativa autonómica, el articulado proyec-
tado no superaría el canon de conformidad por apartarse sustancialmente de la sus-
tancia del ordenamiento jurídico privado estatal, tal y como hemos apuntado con 
ejemplos concretos.

4. Infracción del título competencial autonómico en materia de derecho 
civil 
Tal y como recogió la propia sentencia del Tribunal Constitucional 31/2010 de 28 

de junio, el art. 129 EAC no se refiere, ni podría hacerlo, a la totalidad del Derecho 
civil español, sino sólo al Derecho civil privativo de Cataluña, respecto del que la 
Generalitat puede perfectamente ostentar una competencia exclusiva que tenga por 
objeto la conservación, modificación y desarrollo de ese Derecho [...] y en la que se 
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comprenda la determinación de su propio sistema de fuentes. Determinación que, 
como función normativa, sólo puede tener el alcance que es propio de las funciones de 
«conservación, modificación y desarrollo» del Derecho civil existente en Cataluña al cons-
tituirse ésta en Comunidad Autónoma, que son las que constitucionalmente le recono-
ce y garantiza el art. 149.1.8 CE.

Teniendo en cuenta dicho pronunciamiento, el parámetro de la constitucionali-
dad y la conformidad con el EAC debe ser medida en atención a la Ley 40/1960, de 
21 de julio, sobre Compilación del Derecho Civil Especial de Cataluña.

Al respecto y teniendo en cuenta el contenido de la Compilación del Derecho Ci-
vil Especial de Cataluña y el alcance de sus instituciones, es más que cuestionable la 
conformidad con esa jurisprudencia constitucional y, en concreto, en cuanto a que el 
libro VI sea un auténtico desarrollo de las concretas Instituciones de derecho civil 
contenidas en la compilación.

Así, cabe cuestionar que sea una autentico desarrollo de la Compilación la re-
gulación relativa a estas Instituciones: avantatge injust, contracte de mandat i gestió 
de serveis aliens, els procediments extrajudicials, la permuta, l’adaptació dels cot-
nractes, etc. 

Palacio del Parlamento, 21 de diciembre de 2016
Matías Alonso Ruiz, Inés Arrimadas García, Susana Beltrán García, Marina 

Bravo Sobrino, Carlos Carrizosa Torres, Jean Castel Sucarrat, Noemí de la Calle 
Sifré, Fernando de Páramo Gómez, Carmen de Rivera i Pla, Francisco Javier Do-
mínguez Serrano, José María Espejo-Saavedra Conesa, Antonio Espinosa Cerra-
to, Joan García González, Martín Eusebio Barra López, David Mejía Ayra, Javier 
Rivas Escamilla, Lorena Roldán Suárez, Alfonso Sánchez Fisac, Carlos Sánchez 
Martín, Sergio Sanz Jiménez, Sonia Sierra Infante, Jorge Soler González, Elisa-
beth Valencia Mimbrero, María Francisca Valle Fuentes, Laura Vílchez Sánchez, 
diputados, GP C’s
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1. INTRODUCCIÓ


1. OBJECTE DE L’ESTUDI1 


L’objecte d’aquest estudi és determinar quin 
ha de ser l’abast de l’actuació del Síndic de 
Greuges en el marc de la Llei 17/2015, de 21 de 
juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes. 
Aquesta llei atorga a la institució del Síndic la 
funció de garant principal del dret a la igualtat 
entre homes i dones, una de les manifestacions 
de la igualtat reconeguda en l’article 14 de la 
Constitució de 1978 i un desplegament del 
dret específicament reconegut en l’Estatut 
d’autonomia de 2006 (en endavant, EAC). A 
banda d’altres plasmacions de la 
no-discriminació de gènere en l’EAC de 2006, 
es poden destacar com a bases de la Llei de 
2015 les següents:


• Principi bàsic de l’ordenament català


Art. 4.3. Els poders públics de Catalunya han 
de promoure els valors de la llibertat, la 
democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, 
la justícia, la solidaritat, la cohesió social, 
l’equitat de gènere i el desenvolupament 
sostenible.


• Principi general de no-discriminació: 


“Article 15. Drets de les persones 


2. Totes les persones tenen dret a viure amb 
dignitat, seguretat i autonomia, lliures 
d’explotació, de maltractaments i de tota 
mena de discriminació, i tenen dret al lliure 
desenvolupament de llur personalitat i 
capacitat personal.” 


• Drets de les dones (art. 19 EAC):


“Article 19. Drets de les dones 


1. Totes les dones tenen dret al lliure 
desenvolupament de llur personalitat i 
capacitat personal, i a viure amb dignitat, 
seguretat i autonomia, lliures d’explotació, 
maltractaments i de tota mena de 
discriminació. 


2. Les dones tenen dret a participar en 
condicions d’igualtat d’oportunitats amb els 
homes en tots els àmbits públics i privats.”


• Incorporació de la transversalitat de gènere 
en l’activitat de les administracions públiques:


“Article 41. Perspectiva de gènere 


1. Els poders públics han de garantir el 
compliment del principi d’igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes en l’accés 
a l’ocupació, en la formació, en la promoció 
professional, en les condicions de treball, 
inclosa la retribució, i en totes les altres 
situacions, i també han de garantir que les 
dones no siguin discriminades a causa 
d’embaràs o de maternitat. 


2. Els poders públics han de garantir la 
transversalitat en la incorporació de la 
perspectiva de gènere i de les dones en totes 
les polítiques públiques per a aconseguir la 
igualtat real i efectiva i la paritat entre dones 
i homes. 


3. Les polítiques públiques han de garantir 
que s’afrontin de manera integral totes les 
formes de violència contra les dones i els 
actes de caràcter sexista i discriminatori; han 
de fomentar el reconeixement del paper de 
les dones en els àmbits cultural, històric, 
social i econòmic, i han de promoure la 
participació dels grups i les associacions de 
dones en l’elaboració i l’avaluació d’aquestes 
polítiques. 


4. Els poders públics han de reconèixer i tenir 
en compte el valor econòmic del treball de 
cura i atenció en l’àmbit domèstic i familiar 
en la fixació de llurs polítiques econòmiques 
i socials. 


5. Els poders públics, en l’àmbit de llurs 
competències, i en els supòsits que estableix 
la llei, han de vetllar perquè la lliure decisió 
de la dona sigui determinant en tots els casos 
que en puguin afectar la dignitat, la integritat 
i el benestar físic i mental, en particular pel 
que fa al propi cos i a la seva salut reproductiva 
i sexual.” 


• Competències de la Generalitat: 


“Article 153. Polítiques de gènere 


Correspon a la Generalitat la competència 
exclusiva en matèria de polítiques de gènere, 
que, respectant el que estableix l’Estat en 


1 Aquest estudi ha estat coordinat per la professora de la UB Argelia Queralt, per encàrrec del Síndic de 
Greuges.







exercici de la competència que li atribueix 
l’article 149.1.1 de la Constitució, inclou en tot 
cas: 


a) La planificació, el disseny, l’execució, 
l’avaluació i el control de normes, plans i 
directrius generals en matèria de polítiques 
per a la dona, i també l’establiment d’accions 
positives per a aconseguir eradicar la 
discriminació per raó de sexe que s’hagin 
d’executar amb caràcter unitari per a tot el 
territori de Catalunya. 


b) La promoció de l’associacionisme de dones 
que acompleixen activitats relacionades amb 
la igualtat i la no-discriminació i de les 
iniciatives de participació. 


c) La regulació de les mesures i els instruments 
per a la sensibilització sobre la violència de 
gènere i per a detectar-la i prevenir-la, i 
també la regulació de serveis i recursos propis 
destinats a aconseguir una protecció integral 
de les dones que han patit o pateixen aquest 
tipus de violència.”


En desplegament d’aquests manaments 
estatutaris, a banda d’altres normes catalanes, 
estatals i internacionals, la Llei d’igualtat 
entre homes i dones estableix un veritable 
sistema de garantia d’aquest dret, atès que 
reconeix la igualtat i la posa en relació amb 
un gran nombre de sectors de la realitat –cal 
no oblidar que la igualtat és un dret típicament 
relacional. A més, recull moltes de les seves 
plasmacions en altres textos, és a dir, explora 
la seva virtualitat de manera integral. Així 
mateix, incorpora un mecanisme de tutela, 
que té com a protagonista el Síndic de 
Greuges, i, finalment, un sistema d’infraccions 
i sancions que, per cert, no ha estat alterat 
per la recent STC 159/2016, de 22 de setembre 
(BOE 263, de 23 d’octubre).


Segurament, la Llei no innova gaire en matèria 
d’igualtat, però sí que serveix per donar un 
tractament transversal i integral a aquest 
dret, i permet, a més, una visualització global 
del seu abast i, si s’escau, de les violacions de 
la igualtat en la vida pública i privada. En 
aquest sentit, aquests tipus de lleis són un 
pas en el reconeixement de l’existència de 
discriminacions per raó de gènere, que són 
reals, greus i, fins i tot, estructurals. I per 


solucionar un problema el primer que cal fer 
és assumir que existeix. 


En aquest context, l’objecte d’aquest estudi 
és explorar quines són les possibilitats 
d’actuació del Síndic en el nou escenari 
normatiu del dret a la igualtat entre dones i 
homes a Catalunya, establir l’abast de les 
seves competències, i també l’oportunitat de 
teixir aliances amb altres òrgans públics i 
entitats privades que també participen en la 
defensa de la igualtat de gènere i la 
no-discriminació a Catalunya.


2. MÈTODE DE REALITZACIÓ DE 
L’ESTUDI 


Aquest estudi havia de ser elaborat per una 
experta en dret amb perspectiva de gènere, 
però sense que això suposés que el resultat 
fos un estudi acadèmic de la nova Llei 
d’igualtat. Per aquest motiu, les pàgines 
que segueixen adopten un to directe i 
pràctic per plantejar les possibilitats 
d’actuació del Síndic de Greuges de 
Catalunya en la tutela del dret a la igualtat 
de les dones respecte dels homes. 


En aquesta línia, el treball fa un petit 
estudi del sistema de protecció dels drets 
de les dones més avançat que hi ha a 
l’Estat espanyol, que és el sistema derivat 
de la Llei d’igualtat del País Basc. Aquest 
sistema incorpora un mecanisme de tutela 
específic per garantir els drets que conté la 
Llei, com es veurà més endavant. 


En el procés d’elaboració d’aquest estudi 
s’han mantingut entrevistes amb l’Institut 
Català de les Dones2 i amb el Consell de 
l’Audiovisual de Catalunya.3 Aquests dos 
organismes, encara que de manera diferent, 
són dos dels grans protagonistes dels drets 
que preveu la Llei d’igualtat catalana. 


Seguint el mètode de treball establert des 
de bon començament, que preveia una 
fase de procés participatiu, es va convocar 
tot un seguit d’entitats que treballen en 
diferents sectors de defensa de la igualtat 
de les dones perquè, a partir d’un esborrany 
d’aquest treball, poguessin fer les 
aportacions de millora que consideressin 


2 Entrevista amb la presidenta de l’ICD, Sra. Teresa Maria Pitarch i Albós, el 20 de juliol de 2016.
3 Entrevista amb la consellera del CAC, Sra. Yvonne Griley i Martínez, el 7 de juliol de 2016. 







oportunes. Totes les persones i les entitats 
convidades a aquesta sessió4 treballen 
diàriament amb diferents problemàtiques 
relatives a la situació de la dona en la 
nostra societat i, per tant, coneixen de 
primera mà quines són les mancances i 
quines poden ser les solucions. 


De les aportacions de les entitats cal 
destacar-ne les següents: 


a) Respecte de la Llei d’igualtat: 


• Es posa de manifest, com també es fa en 
aquest treball, la gran heterogeneïtat en el 
contingut de la Llei, la qual cosa dificulta 
fer-ne una aproximació sistemàtica i 
coherent amb les mesures de control i de 
tutela. 


• Per aquest motiu, es considera necessari 
fer una primera actuació de depuració dels 
drets i les obligacions que conté la Llei per 
poder fer una primera determinació de 
prioritats. 


b) Respecte de la posició del Síndic de 
Greuges en matèria d’igualtat de gènere 
fins al moment:


• Es troben a faltar actuacions directament 
dirigides a fomentar la igualtat de gènere 
entre homes i dones i a presentar el Síndic 
com una institució de garantia dels drets a 
la igualtat de gènere.


• Actualment les entitats no perceben el 
Síndic de Greuges com una institució a la 
qual les dones puguin adreçar-se per 
defensar els seus drets. 


c) Respecte de la tasca del Síndic com a 
institució garant dels drets derivats de la 
Llei d’igualtat: 


• En el marc institucional actual, es 
reivindica la creació d’una síndica dels 
drets de les dones que s’encarregui de 


vetllar de manera transversal pels drets 
establerts en la Llei. Es considera que la 
creació d’una figura com aquesta tindria 
una triple funció de pedagogia, visibilització 
i reforçament institucional dels drets de 
les dones, que és molt necessari. 


• Cal fer un esforç en la formació amb 
perspectiva de gènere de totes les persones 
i unitats que treballen en la tramitació i 
l’estudi de les queixes al si del Síndic de 
Greuges de Catalunya. 


• Cal elaborar un full de ruta de les 
actuacions del Síndic en l’àmbit de la 
tutela dels drets de les dones. Els drets i les 
obligacions que conté la Llei són molts i 
diversos, per la qual cosa caldrà establir 
àmbits i sectors d’actuació prioritaris. 


• Es recomana fer un esforç per trametre a la 
ciutadania en general, a les dones i a les 
entitats de defensa dels drets de les dones 
(especialment aquelles en risc o situació 
d’exclusió social), que el Síndic de Greuges és 
una via alternativa a la justícia per a la 
defensa dels seus drets. 


• Es demana l’elaboració d’un protocol de 
seguiment de les queixes presentades al 
Síndic de Greuges, sobretot d’aquelles que 
s’hagin de derivar cap a altres institucions de 
tutela, per garantir que cap queixa iniciada es 
perdi en el camí de la seva tramitació. 


d) Respecte de la tasca del Síndic de 
Greuges com a institució de control i 
d’avaluació del compliment de les 
obligacions derivades de la Llei d’igualtat: 


• Es considera molt convenient fer un 
primer exercici d’avaluació de compliment 
de les obligacions de la Llei d’igualtat per 
les administracions públiques catalanes. 


• També cal elaborar informes de seguiment 
i d’avaluació del grau de compliment de les 
obligacions per les administracions 
públiques i reflectir-ho en l’informe anual 
davant el Parlament.


4 Les entitats, a qui es reitera l’agraïment per la seva participació en la sessió de treball, són: l’Associació 
de Dones Juristes, SOS Racisme, Àmbit Prevenció, l’Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere 
i les Unitats d’Igualtat de la UB, UAB i UPF. També hi van participar dues diputades i un diputat de la Co-
missió d’Igualtat del Parlament de Catalunya, l’Institut Català de les Dones i el Consell de l’Audiovisual 
de Catalunya. Altres associacions que no van poder assistir a la cita (Fundació Surt, Antígona) van fer les 
seves observacions per escrit. 











2. BREU ANÀLISI DEL CONTINGUT I 
DESPLEGAMENT DE LA LLEI 17/2015 
DEL PARLAMENT DE CATALUNYA 


La Llei 17/2015, d’igualtat efectiva de dones 
i ho¬mes, es basa en els preceptes estatutaris 
i legals en matèria de gènere i drets de les 
dones amb l’objectiu de concretar-los, 
donar-los visibilitat pròpia i protegir-los de 
manera autònoma. La Llei d’igualtat és una 
norma específica catalana, però a la vegada 
complementària de la Llei orgànica 3/2007, 
de 22 de març, per a la igualtat efectiva de 
dones i homes.5 La norma catalana és 
transversal, ja que intenta arribar a molts 
sectors i activitats socials, i donar una 
protecció integral del dret a la igualtat, tot 
abordant les diferents situacions de 
discriminació d’una manera global. 


La Llei 17/2015 es va fer seguint com a 
model la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per a 
garantir els drets de lesbianes, gais, 
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per 
a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia. Igualment, es va utilitzar com a 
model Llei basca d’igualtat, que s’analitzarà 
més endavant. 


La Llei catalana atorga un gran protagonisme 
a l’Institut Català de les Dones (ICD), que 
serà el responsable de procurar que la 
igualtat sigui respectada i implementada en 
totes les administracions de la Generalitat 
de Catalunya. En aquesta línia, destaca 
l’encàrrec que l’ICD elabori el Pla estratègic 
de polítiques de dones, que, com definia el 
mateix Institut en el Pla 2012-2015, “té el 
repte de dissenyar estratègies de 
transversalitat que garanteixin que totes 
les polítiques incorporin la perspectiva de 
gènere i de les dones. En aquest sentit, la 
coordinació de totes les persones que 
intervenen en els processos de gestió de 
l’Administració pública catalana representa 
un canvi de model, i per aquesta raó el Pla 
ha d’esdevenir el full de ruta per treballar 
dins d’un marc conceptual compartit”.


Ara bé, malgrat les bones intencions de la 
Llei, i, sens dubte, de la seva necessitat en 
la societat catalana, cal dir que la Llei 
17/2015 pateix algunes deficiències fruit del 


seu propi procediment d’elaboració i 
aprovació. Malgrat els intents previs, aquest 
text de la Llei d’igualtat es va haver de 
debatre de forma poc pausada per poder ser 
aprovada abans de la finalització de la X 
Legislatura, amb els inconvenients de 
contingut i tècnica legislativa que això 
comporta. Així, en general, les 
compareixences durant la seva tramitació 
van ser breus i ràpides; també s’hi troba a 
faltar compareixences necessàries (per 
exemple, el mateix Síndic, que havia de ser 
una de les institucions directament 
afectades per l’aprovació d’aquesta llei); i, 
com a últim exemple, no es preveuen 
mecanismes de coordinació i relació entre 
els diferents instruments de garantia 
previstos o ja existents. 


Per recapitular, podem assenyalar que la 
Llei 17/2015 incorpora com a novetats 
importants: 


• Regulació integral del dret a la igualtat 
entre dones i homes a Catalunya. 


• Creació d’un sistema de garantia amb un 
mecanisme concret de tutela, el Síndic de 
Greuges. 


• Creació de l’Observatori de la Igualtat de 
Gènere, amb una finalitat essencial de 
generació i recopilació de dades sobre la 
situació de les dones, tal com es descriu 
més endavant en aquest informe. 


• Incorporació d’un sistema d’infraccions i 
sancions, seguint el model basc. 


Per finalitzar aquest bloc, només una petita 
nota respecte de la ja esmentada STC 
159/2016, de 22 de setembre (BOE 263, de 23 
d’octubre). Aquesta decisió del Tribunal 
Constitucional ha declarat inconstitucional 
només una part de la Llei, la relativa a la 
igualtat en l’àmbit de les relacions laborals. 
Si bé aquesta és una qüestió molt rellevant 
que s’havia desenvolupat amb encert a 
Catalunya, precisament a partir de 
l’aprovació de la Llei d’igualat estatal de 
2007, la decisió constitucional no afecta les 
actuacions del Síndic de Greuges com a 
garant dels drets a la igualtat entre dones i 
homes que preveu la Llei.


5 Vid. Exposició de motius de la Llei 17/2015











3. LA SUPERVISIÓ DE LES LLEIS 
D’IGUALTAT A ESPANYA


1. LA LLEI D’IGUALTAT ESPANYOLA


La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 
la igualtat efectiva de dones i homes, 
incorporava per primera vegada en 
l’ordenament jurídic estatal una regulació 
transversal de la igualtat entre homes i 
dones amb continguts que afectaven tant 
l’àmbit públic com el privat i que pretenia 
lluitar contra la desigualtat estructural en 
tenir en compte, per exemple, el principi 
de corresponsabilitat en les funcions 
tradicionalment atribuïdes a les dones. 


Ara bé, i centrant-nos en l’objecte d’aquest 
estudi, la Llei d’igualtat no incorpora cap 
mecanisme específic de tutela de les 
discriminacions que puguin patir les dones, 
més enllà dels ja previstos per l’ordenament 
jurídic, incloent-hi, per tant, els òrgans 
judicials i, també, el Defensor del Poble.


2. LLEIS AUTONÒMIQUES 
D’IGUALTAT6


Es prenen aquí com a referents dues 
comunitats autònomes: Andalusia i el País 
Basc. La primera, com a exemple del que és 
l’abast habitual d’aquests tipus de normatives; 
la segona, perquè és la regulació que a Espanya 
ha anat més lluny en aquesta matèria. 


 Andalusia 


La Llei 12/2007, de 26 de novembre, per a la 
promoció de la igualtat de gènere, té com a 
principal finalitat “garantizar la vinculación 
de los poderes públicos en todos los 
ámbitos, en el cumplimiento de la 
transversalidad como instrumento 
imprescindible para el ejercicio de las 
competencias autonómicas en clave de 
género”. En línia amb aquesta finalitat, la 
Llei no preveia un mecanisme de garantia 
específic. 


Més recentment es va presentar un 
avantprojecte de reforma de la Llei de 2007 
que pretén atorgar a l’Institut Andalús de 
la Dona (IAD) competències de garantia 
semblants a les que preveu la Llei basca 
d’igualtat. Com es veurà tot seguit, això 
suposa reconèixer competències a l’IAD 
sobre el sector privat, incloent-hi també un 
sistema d’infraccions i de sancions. 


Aquest avantprojecte va ser sotmès a 
informació pública a finals de 2015, sense 
que se’n coneguin més novetats a dia d’avui.


 País Basc


La Llei 4/2005, de 18 de febrer, per a la 
igualtat de dones i homes, ha estat des que 
es va aprovar el referent en aquesta matèria. 
És una llei anterior a la Llei estatal de 2007 i, 
a més, conté un títol dedicat a la tutela dels 
drets i les obligacions de la Llei; és a dir, 
instaura pròpiament un sistema de defensa 
del dret a la igualtat entre dones i homes. 
Concretament, el 2005 la Llei va crear la 
Defensoria per a la Igualtat entre Dones i 
Homes, que s’adscrivia a l’Institut de la 
Dona del País Basc (Emakunde), però del 
qual era independent en el seu funcionament. 


La Defensoria havia de resoldre queixes 
d’ofici o a instància de part respecte de 
violacions de la llei en el sector privat, ja que 
les queixes relatives al sector públic són de 
competència de l’Ararteko. 


L’any 2012 la Defensoria va ser eliminada7 i 
el mateix Emakunde va assumir totes les 
seves funcions des d’aleshores:8 la Llei 
basca 3/2012 va reformar la Llei de 2005 
amb aquesta finalitat. Així, actualment, és 
l’Emakunde qui exerceix la defensa del 
principi d’igualtat i no-discriminació per 
raó de sexe en el sector privat. 


Les funcions de l’Emakunde en aplicació de 
la Llei d’igualtat són, segons l’article 64, les 
següents: 


“a) Practicar investigaciones, tanto de oficio 
como a instancia de parte, para el 


6 http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/organismos/ambitoEstatal/home.htm. 
7 Es va produir la dimissió de la defensora i durant més d’una any va assumir les funcions l’Emakunde.
8 Es va reformar la Llei de 2005 perquè les funcions fossin materialment assumides per la directora de 
l’Emakunde després de la dimissió de la directora de la Defensoria.







esclarecimiento de posibles situaciones de 
discriminación directa o indirecta por razón 
de sexo relativas al sector privado.


b) Facilitar vías de negociación y dirigir 
recomendaciones a personas físicas y jurídicas 
con el fin de corregir situaciones o prácticas 
discriminatorias por razón de sexo que se 
produzcan en el sector privado, y hacer un 
seguimiento del cumplimiento de las 
mencionadas recomendaciones. 


c) Prestar asesoramiento a las ciudadanas y 
ciudadanos ante posibles situaciones de 
discriminación por razón de sexo que se 
produzcan en el sector privado. 


d) Servir de cauce para facilitar la resolución 
de los casos de acoso sexista. 


e) Difundir las actividades que realiza y sus 
investigaciones, así como elaborar informes y 
dictámenes de conformidad con lo dispuesto 
en esta ley.


f) Colaborar con la autoridad laboral en orden 
al seguimiento del cumplimiento de la 
normativa laboral antidiscriminatoria en 
materia de igualdad de mujeres y hombres.” 


És important destacar que la Llei basca té un 
capítol dedicat a explicar detalladament el 
procediment pel qual s’han de tramitar les 
queixes contra discriminacions per raó de 
gènere que es produeixen en el sector privat, 
fent referència a la legitimació, els límits, els 
terminis i la resolució. En canvi, el desplegament 
normatiu del procediment no s’ha fet en la Llei 
catalana d’igualtat. 


A més, com s’assenyalava, la Llei basca, en el 
títol V, recull el sistema d’infraccions i de 
sancions per vulneracions de les obligacions 
que conté la Llei. Entre aquestes es preveu:


“Se considera infracción leve dificultar o 
negarse parcialmente a la acción investigadora 
de Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer.


3. Se considera infracción grave:


a) Obstruir o negarse absolutamente a la 
acción investigadora de Emakunde-Instituto 
Vasco de la Mujer en materia de discriminación.”


Cal retenir ara el fet que no col·laborar amb 
l’Emakunde pot comportar una sanció. 


Com a desplegament de la Llei, el 2013 es va 
crear la Comissió Assessora per a un Ús no 
sexista de la Publicitat i la Comunicació, 
Begira. Cal recordar que el País Basc no 
disposa d’un consell audiovisual com sí que 
té Catalunya. Les funcions de la Begira són:


“Estudiar y hacer seguimiento de la 
publicidad y la comunicación. 


Sensibilizar, formar y asesorar en materia de 
publicidad y comunicación no sexista. 


Establecer criterios y alternativas sobre el 
sexismo en la publicidad y en la comunicación. 


Recibir y estudiar quejas ciudadanas e 
institucionales y, en su caso, derivarlas a los 
órganos competentes. 


Proponer la incoación de procedimientos 
sancionadores, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 4/2005.”


Com s’observa, són unes funcions molt 
semblants a les que té reconegudes el 
Consell de l’Audiovisual de Catalunya en 
matèria de no-discriminació per raó de 
gènere. El 2014 moltes de les queixes que va 
rebre l’Emakunde van ser per publicitat 
sexista. 


L’espai web de l’Emakunde és de consulta 
molt recomanable: http://www.Emakunde.
euskadi.eus/servicio/-/defensa/ 


Respecte de la supervisió i el control del dret 
a la igualtat de gènere en el sector públic, 
l’òrgan encarregat és l’Ararteko, que disposa 
de les seves competències habituals per 
desenvolupar aquesta tasca. Cal destacar 
que des de l’aprovació de la Llei d’igualtat, 
l’Ararteko duu a terme un seguiment de la 
seva aplicació i del seu desplegament; 
avaluació que queda plasmada en l’informe 
que aquesta institució presenta cada any 
davant el Parlament basc.


En el context basc es produeix la situació 
següent: les facultats reconegudes per la 
Llei d’igualtat a l’Emakunde en el sector 
privat, respecte de l’Ararteko en el sector 
públic, situen la primera institució en una 
situació d’executivitat més alta, atès que en 
cas d’incompliment pot arribar a sancionar. 
Una situació semblant es produeix, com es 
veurà, amb la Llei catalana.







4. CATALUNYA


Com s’ha dit més amunt, la Llei catalana 
d’igualtat de 2015 incorpora un sistema de 
garantia per assegurar la igualtat d’homes i 
dones que comprèn la determinació dels 
àmbits d’actuació de la Llei i les 
manifestacions del dret a la igualtat que 
empara les institucions encarregades de 
salvaguardar aquest dret (ICD, Síndic i 
Observatori), i, finalment, un sistema 
d’infraccions i de sancions seguint el model 
basc. Ara bé, les sancions i infraccions 
només les poden exercir les institucions 
amb potestat sancionadora, és dir, l’ICD i el 
CAC, però no el Síndic. 


Com s’observa, la Llei catalana instaura un 
sistema en què concorre l’activitat de 
diferents institucions amb diferents 
funcions.


1. L’INSTITUT CATALÀ DE LES DONES


L’Institut Català de les Dones es configura 
com una “entitat autònoma administrativa” 
inserida en l’estructura del Govern de 
Catalunya i queda adscrita al Departament 
de Presidència (Decret 28/2016). És dir, es 
tracta d’un òrgan que forma part de 
l’executiu de la Generalitat. 


Les activitats que pot dur a terme l’Institut 
són moltes i variades. De manera sintètica, 
es pot dir que les seves actuacions són de 
naturalesa promocional, d’assessorament, 
de seguiment i d’avaluació. En alguns casos 
també de proposta de millora, però no es 
tracta d’un organisme amb actuació 
pròpiament fiscalitzadora en què les 
persones puguin presentar les seves 
queixes. En tot cas, quan una dona s’adreça 
a l’ICD, aquest exerceix funcions 
d’informació i orientació. Això sí, l’ICD 
controla l’actuació de l’Administració de la 
Generalitat, respecte de la qual pot exercir 
la seva potestat sancionadora. 


Respecte de l’objecte d’aquest estudi, cal 
destacar les funcions següents de l’ICD: 


• Elabora les propostes d’actuació 
interdepartamental a través del Pla 


d’actuació interdepartamental i en fa el 
seguiment. 


• Elabora informes i fa un seguiment del Pla 
d’actuació del Govern.


• Coordina les accions i els projectes dels 
diferents departaments de la Generalitat, 
en exercici de les competències que 
estableix l’article 9.27 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya.


• S’encarrega de les relacions institucionals 
i del seguiment dels actes de control 
parlamentari en les matèries relacionades 
amb la igualtat d’oportunitats dona-home.


• Elabora informes i documents de suport a 
les tasques de la seva direcció i la seva 
presidència.


Com s’ha esmentat abans, a diferència del 
Síndic de Greuges, l’ICD té potestat 
d’imposar sancions a l’Administració. Ara 
bé, l’ICD no té competències sobre les 
administracions locals. Per poder cobrir 
aquesta mancança, l’ICD té convenis amb el 
món local a través de la Federació Catalana 
de Municipis i de l’Associació Catalana de 
Municipis.


2. L’OBSERVATORI DE LA IGUALTAT DE 
GÈNERE 


La Llei catalana incorpora el manament de 
crear un observatori de la igualtat de gènere. 
En l’article 58 la Llei estableix que: 


“1. Es crea l’Observatori de la Igualtat de 
Gènere adscrit a l’Institut Català de les 
Dones, com a òrgan assessor del Govern i 
garant del compliment d’aquesta llei quant 
al treball de dades i estadística i la recerca 
sobre les desigualtats entre dones i homes.


2. L’Observatori de la Igualtat de Gènere pot 
proposar al Govern estratègies per a corregir 
situacions de desigualtat de les dones a 
Catalunya.


3. Els estudis de l’Observatori de la Igualtat 
de Gènere han de prioritzar les àrees de la 
violència de gènere, la situació laboral i la 
imatge pública de les dones.







4. Les funcions, la composició, el 
funcionament i les diferents àrees 
d’intervenció de l’Observatori de la Igualtat 
de Gènere s’han d’establir per reglament, en 
el procediment d’elaboració del qual han de 
participar les entitats de defensa dels drets 
de les dones.” 


La Direcció de l’Institut Català de les Dones té 
la voluntat de donar a aquest observatori 
dues funciones prioritàries: a) el 
desenvolupament d’un codi ètic, al qual els 
ens locals es podran adherir a través de 
conveni; b) l’elaboració d’indicadors de gestió 
de la igualtat. 


El passat setembre de 2016 es va fer l’anunci 
de la creació de l’Observatori de la Igualtat de 
Gènere, dependent de l’ICD, amb les funcions 
d’assessorar el Govern i de desenvolupar una 
tasca de tractament de dades, d’estadístiques 
i de recerques científiques sobre les 
desigualtats entre dones i homes amb la 
finalitat de millorar les decisions, la 
planificació i l’avaluació de les polítiques 
públiques des de la perspectiva de gènere. 
Com s’observa, aquest no és, pròpiament, un 
òrgan de tutela dels drets de les dones.


3. EL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE 
CATALUNYA


El Consell de l’Audiovisual de Catalunya no 
rep cap manament directe de la Llei 
d’igualtat catalana, però sí que el rep de 
l’EAC 2006 i de la seva pròpia llei. Així, 
l’Estatut, entre les “altres institucions de la 
Generalitat”, crea el CAC en els següents 
termes: 


“Article 82. El Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya 


El Consell de l’Audiovisual de Catalunya és 
l’autoritat reguladora independent en 
l’àmbit de la comunicació audiovisual 
pública i privada. El Consell actua amb 
plena independència del Govern de la 
Generalitat en l’exercici de les seves 
funcions. Una llei del Parlament ha d’establir 
els criteris d’elecció dels seus membres i els 
seus àmbits específics d’actuació.”


La seva llei reguladora reconeix les 
competències següents: 


• Art. 1. 2 Llei CAC:


“El Consell, en el marc de les competències 
de la Generalitat, vetlla pel respecte dels 
drets i les llibertats que, en l’àmbit dels 
mitjans de comunicació audiovisual de 
radiodifusió sonora, televisió i qualsevol 
altre sistema de transmissió de so o imatge, 
són reconeguts en la Constitució i en l’Estatut 
d’autonomia, i, especialment, garanteix el 
compliment de la normativa reguladora de 
la programació i la publicitat, i de les 
condicions de les concessions, i també el 
compliment de l’eficàcia i l’observança de la 
normativa europea i dels tractats 
internacionals relatius a aquesta matèria. El 
Consell vetlla, així mateix, pel pluralisme 
polític, religiós, social, lingüístic i cultural en 
el conjunt del sistema audiovisual a 
Catalunya, vetlla per la neutralitat i 
l’honestedat informatives, i preserva el 
compliment de les normes relatives a l’ús de 
la llengua catalana i l’impuls de l’aranès.”


• Art. 10. m): 


“Adoptar, en el marc de les atribucions 
reconegudes per aquesta Llei, les mesures 
necessàries per a restablir els efectes de la 
difusió o la introducció en la programació o 
la publicitat de missatges o continguts que 
atemptin contra la dignitat humana i el 
principi d’igualtat, i molt particularment 
quan aquests missatges o continguts hagin 
estat difosos en horaris d’audiència de públic 
infantil o juvenil.” 


Amb aquest marc, el CAC garanteix el dret a 
la igualtat entre dones i homes i a no patir 
discriminacions en el sector de l’audiovisual 
tant públic com privat. A més de la seva 
activitat d’elaboració d’informes (alguns 
preceptius i d’altres potestatius), i de 
corregulació, autoregulació i arbitratge, el 
CAC disposa de capacitat per rebre queixes 
dels particulars i pot aplicar les seves 
potestats d’inspecció i de sanció, ja que pot 
requerir informació i demanar la 
compareixença dels prestadors i distribuïdors 
de serveis de comunicació audiovisual. 
Aquesta potestat sancionadora, l’hi 
atribueix la seva llei reguladora i no la Llei 
d’igualtat. 


El CAC, malgrat que no és previst 
expressament com a òrgan de tutela per la 







Llei d’igualtat de 2015, és de facto un actor 
molt important en aquest àmbit. De fet, el 
CAC té una experiència important en el 
terreny de la comunicació sexista. Disposa 
de serveis especialitzats que coneixen bé 


l’entorn audiovisual, tant des d’un vessant 
tècnic com jurídic. A aquestes capacitats, 
s’hi suma el seu bagatge i coneixement 
jurídic en matèria d’igualtat de gènere.











5. EL PAPER DEL SÍNDIC DE GREUGES 
DE CATALUNYA: PROPOSTES 
D’ACTUACIÓ


1. BASE NORMATIVA PER A LES 
ATRIBUCIONS DEL SÍNDIC EN 
MATÈRIA D’IGUALTAT


El Síndic de Greuges, com a garant dels drets 
de les persones davant les actuacions de les 
administracions públiques catalanes, ja 
tutelava els drets a la igualtat de les dones. 
La Llei catalana de 2015 suposa una manera 
de visualitzar l’especificitat dels drets a la 
igualtat i a la no-discriminació entre dones 
i homes i, en aquest sentit, posa el focus 
sobre una matèria concreta respecte de la 
qual s’atorguen al Síndic algunes noves 
atribucions. Així, la Llei catalana d’igualtat 
de dones i homes de 2015 reconeix al Síndic 
l’àmbit d’actuació següent:


“Art. 57 Síndic de Greuges


1. El Síndic de Greuges, d’acord amb les 
atribucions que li assignen l’Estatut 
d’autonomia i la Llei 24/2009, del 23 de 
desembre, és l’òrgan encarregat de la 
defensa dels drets i les llibertats en matèria 
de no-discriminació per raó de gènere que 
puguin haver estat vulnerats per l’actuació 
d’institucions o persones, tant publiques 
com privades, i, especialment, exerceix les 
funcions següents:


a) Practicar investigacions, tant d’ofici com 
a instància de part, per a aclarir possibles 
situacions de discriminació directa o 
indirecta per raó de sexe. 


b) Facilitar vies de negociació i fer 
recomanacions a persones físiques i 
jurídiques amb la finalitat de corregir 
situacions o pràctiques discriminatòries per 
raó de sexe, i fer un seguiment del 
compliment d’aquestes recomanacions. 


c) Fer l’assessorament i l’assistència a la 
ciutadania davant de possibles situacions 
de discriminació per raó de sexe. 


e) Vetllar pel compliment i l’aplicació 
efectiva d’aquesta llei i assumir la tutela del 
dret fonamental a la igualtat efectiva de 
dones i homes. 


f) Analitzar i avaluar el grau de compliment 
d’aquesta llei. 


g) Estudiar la legislació i la jurisprudència 
antidiscriminatòries i elaborar propostes de 
nova legislació o de reforma legislativa. 


2. El Govern ha de proposar un conveni de 
col·laboració a l’autoritat judicial, al 
Ministeri Fiscal i al Síndic de Greuges, en el 
termini de sis mesos a comptar de l’entrada 
en vigor d’aquesta llei.” 


En síntesi, el Síndic de Greuges, en l’àmbit 
de la protecció de la igualtat entre dones i 
homes, pot desenvolupar:


• Activitats d’inspecció sobre l’actuació de 
persones públiques i privades que puguin 
ser discriminatòries. 


• Actuacions com a àrbitre i de recomanació.


• Una plataforma de millora i de 
determinació de bones pràctiques. 


• Actuacions d’assessorament i assistència 
en casos de discriminació.


• Avaluacions de les polítiques i actuacions 
públiques i privades en matèria de 
no-discriminació entre homes i dones. 


• Propostes de lege ferenda. 


Malgrat el reconeixement d’aquestes 
atribucions, la Llei d’igualtat no atorga al 
Síndic cap potestat sancionadora, cosa que 
encaixa amb la pròpia naturalesa i 
configuració d’aquest tipus d’institucions, i 
tampoc no especifica quines han ser les 
seves potestats respecte dels particulars 
investigats. Tanmateix, el que sí que podria 
haver fet la Llei, i no fa, és indicar el camí 
que ha de seguir el Síndic de Greuges per 
poder posar en marxar el procés sancionador 
previst per la Llei i dirigir les persones 
demandants davant l’autoritat adient, 
normalment, l’ICD o el CAC. 


Reprenent la comparativa amb el sistema 
basc de protecció del drets a la igualtat de 
dones i homes, cal fer una sèrie de 
consideracions. En primer lloc, al País Basc 
són dues les institucions a les quals s’atorga 
la tutela davant la no-discriminació per raó 
de sexe: com s’ha explicat, es fa càrrec de la 







tutela davant els particulars l’Emakunde, 
mentre que l’Ararteko manté la competència 
sobre el control de l’Administració pública, 
institució independent de l’executiu. A 
Catalunya, en canvi, la Llei sembla que 
atribueix la tutela dels drets a la igualtat al 
Síndic en exclusiva si es considera aquesta 
tutela com un control extern i autònom de 
l’estructura de l’Administració de la 
Generalitat. A més, com es recordarà, la Llei 
també atorga al Síndic la potestat per 
tramitar les queixes que li presentin els 
particulars contra l’activitat d’altres 
particulars. En aquest àmbit, segurament 
caldria fer un estudi dels procediments i de 
les garanties previstes en la Llei del CAC per 
relacionar-se amb els particulars. 


En segon lloc, la Llei catalana, a diferència 
de la Llei basca, no explicita quin és el 
procediment que s’ha de seguir ni les seves 
característiques per dur a terme les 
activitats concretes d’inspecció i tutela que 
s’atorguen al Síndic de Greuges. Caldria, 
segurament, elaborar un protocol en 
aquesta línia. 


La Llei catalana no preveu com a infracció 
del seu contingut no col·laborar amb el 
Síndic de Greuges. Ara bé, cal tenir en 
compte que en la Llei reguladora del Síndic 
de greuges dedica tot el títol VI a establir 
l’abast de l’obligació de col·laboració i les 
conseqüències de no fer-ho. Cal tenir en 
compte, però, que en aquest àmbit no 
queden compresos els particulars. Val a dir 
que aquesta possibilitat no és merament 
teòrica, atès que al llarg de 2016 el Síndic ha 
emprès tres actuacions vinculades a la Llei 
d’igualtat relatives al comportament de 
persones jurídiques privades. 


2. ATRIBUCIONS AL SÍNDIC DE 
GREUGES PER LA LLEI D’IGUALTAT


Algunes de les facultats que la Llei d’igualtat 
reconeix ara de manera específica a la 
institució del Síndic són facultats de les 
quals ja disposa actualment en virtut de la 
Llei del Síndic de Greuges (art. 3 i 4). És cert, 
com es veurà a continuació, que algunes 
d’aquests facultats es veuen afectades per la 
previsió de la Llei d’igualtat sobre la 
possibilitat de rebre queixes relatives a 
persones públiques com privades. 


En aquest sentit, la Llei d’igualtat no afegeix 
noves competències a l’activitat del Síndic 
pel que fa a la previsió de “vetllar pel 
compliment i l’aplicació efectiva d’aquesta 
llei i assumir la tutela del dret fonamental a 
la igualtat efectiva de dones i homes”: es 
tracta de l’especificació de l’objecte de la seva 
funció en el si de la Llei d’igualtat. Igualment, 
es reitera la potestat per practicar 
investigacions per discriminació directa o 
indirecta per raó de sexe, facilitar vies de 
negociació i fer recomanacions a persones 
físiques i jurídiques per corregir situacions 
o pràctiques discriminatòries per raó de 
sexe, i fer un seguiment del compliment 
d’aquestes recomanacions. Ara bé, com es 
deia, fent una interpretació sistemàtica de 
la Llei d’igualtat, sembla que aquestes 
actuacions s’estendran també al sector 
privat. 


Es poden entendre com a competències 
noves i específiques recollides en la Llei 
d’igualtat: analitzar i avaluar el grau de 
compliment d’aquesta llei, estudiar la 
legislació i la jurisprudència 
antidiscriminatòries i elaborar propostes de 
nova legislació o de reforma legislativa, i fer 
l’assessorament i l’assistència a la 
ciutadania davant de possibles situacions 
de discriminació per raó de sexe. 


En aquestes últimes seria millor actuar en 
coordinació amb l’ICD: aquesta institució té 
assignades competències semblants i fa 
anys que treballa amb aquestes matèries. 


Quant a les facultats d’avaluació, es podria 
crear una unitat de coordinació entre el 
Síndic i l’ICD que fes una avaluació periòdica 
de la Llei. Així, aprofitant les noves 
competències del Síndic, les activitats de 
l’ICD que fossin desplegament de la Llei 
podrien ser avaluades també pel mateix 
institut, sens perjudici del paper com a ens 
extern i autònom de control del Síndic de 
Greuges.


L’estudi de lleis i jurisprudència per fer 
propostes de lege ferenda també forma part 
de l’activitat ja habitual del Síndic, encara 
que en altres matèries. La igualtat entre 
homes i dones podria ser objecte d’estudis 
de legislació, jurisprudència i pràctiques 
administratives o de funcionament que 
podrien portar a la redacció de guies de 
millora i bones pràctiques, tant per a l’esfera 







pública com per a la privada, en àmbits com 
drets laborals, drets sexuals, drets sanitaris, 
etc. En aquest àmbit, seria molt important 
la participació de les entitats de defensa i 
promoció dels drets de les dones que 
podrien oferir la seva perspectiva pràctica 
per ajudar a la redacció de materials 
realment efectius i útils per a les persones 
usuàries. 


Evidentment, el seguiment de l’actualitat 
normativa en aquesta matèria i, sobretot, el 
suggeriment de millores en l’activitat de les 
administracions es podrien recollir en 
estudis monogràfics i, per descomptat, en 
l’Informe anual del Síndic davant el 
Parlament. 


Quant a l’assessorament i l’assistència a la 
ciutadania davant de possibles situacions 
de discriminació per raó de sexe, en principi, 
aquesta activitat s’hauria de considerar 
“consulta”, en els termes de la Llei del 
Síndic, i consistiria a redirigir les persones 
que arribin a la institució a les instàncies o 
entitats adequades en cada cas. Només en 
el supòsit que la persona ja hagi recorregut 
als òrgans públics pertinents sense 
obtenir-ne resposta (o resposta adequada), 
el Síndic tramitaria la queixa corresponent.


3. PROPOSTES CONCRETES DE 
DESPLEGAMENT DE LA LLEI 


A continuació, es veurà com pot ser la relació 
de la col·laboració amb els instruments de 
tutela presentats més amunt.


Respecte de l’ICD, cal tenir molt present 
que aquest és un òrgan dependent del 
Govern. Com s’ha assenyalat, acompleix 
una tasca important, però és un òrgan 
administrativament que depèn de 
l’executiu. 


En aquesta línia, cal remarcar que el Síndic 
és una institució estatutària de control de 
l’activitat de les administracions públiques 
i que, des del punt de vista jurídic, té 
capacitat de control també sobre l’ICD.


A partir d’aquí sembla positiu i adequat a 
les realitats funcionals de l’ICD i del Síndic 
que es formalitzi una via a través de la 
qual es puguin derivar a l’ICD les sol·licituds 


d’assessorament en qüestions de gènere 
que arribin al Síndic. També es podria 
afegir la possibilitat d’incorporar un 
mecanisme de seguiment de les sol·licituds 
reenviades. 


En canvi, l’ICD no ha de monopolitzar la 
recepció de queixes contra l’Administració 
per discriminació i no-observació del dret 
a la igualtat entre homes i dones. A 
diferència del que passa al País Basc, la Llei 
no estableix una doble via de protecció 
depenent de qui sigui el destinatari de la 
queixa, sinó que la Llei d’igualtat catalana 
només es refereix al Síndic com a garant, 
tant si es tracta de queixes contra 
particulars com de queixes contra les 
administracions. Una altra cosa és la 
necessària col·laboració i informació entre 
ambdues institucions, que caldrà 
formalitzar via conveni, sens perjudici que 
el mateix ICD, com a òrgan de 
l’Administració de la Generalitat, també 
pugui ser objecte de control per part del 
Síndic de Greuges.


Finalment, es pot valorar la possibilitat 
d’elaborar, juntament amb l’ICD, un 
document de pautes per tenir en compte 
en la contractació per part de les 
administracions públiques. 


Respecte del CAC, les relacions són més 
clares, en tant que aquest també és un 
òrgan autònom del Govern i l’Administració. 
Per l’especialitat i l’especificitat de la seva 
actuació, i en el marc del conveni ja existent 
entre ambdues institucions, el Síndic 
remetrà al CAC les queixes, tant públiques 
com privades, que tinguin a veure 
eminentment amb el món audiovisual. Del 
seguiment que es faci d’aquestes trameses 
se’n pot despendre, per part del Síndic, el 
tancament definitiu de l’expedient o, per 
contra, la seva reobertura si no queda 
satisfet amb la resposta del CAC.


Respecte de les actuacions autònomes del 
Síndic, més enllà de les que habitualment 
desenvolupa en aplicació de la seva pròpia 
llei reguladora, els objectius a curt i mitjà 
termini són: 


 Donar formació en perspectiva de gènere 
a tot el personal de la institució encarregat 
de gestionar queixes i consultes. El personal 
del Síndic ha de poder detectar i tractar 







adequadament les queixes generades, de 
facto, per qüestió de gènere. De vegades, el 
fet de ser dones pot ser la causa real, no 
sempre visible, de la vulneració d’altres 
drets. Per resoldre de manera integral el 
conflicte plantejat davant el Síndic, el seu 
personal ha d’estar capacitat per detectar 
aquestes situacions. 


 Adoptar un protocol en què s’estableixi el 
camí que han de seguir les queixes contra 
persones privades i les formes d’actuació 
en aquests casos. Cal tenir en compte que 
la posició dels particulars respecte de les 
administracions pot canviar 
substancialment les possibilitats i les 
formes d’actuació del Síndic en els seus 
procediments. Cal estudiar quines són les 
possibilitats d’actuació respecte dels 
particulars que no tenen atribuïdes 
potestats públiques. 


 Redactar, amb la participació de l’ICD, el 
CAC i les entitats socials de defensa dels 
drets de les dones, un catàleg de totes les 
obligacions que estableix la Llei per a les 
administracions publiques, i també totes 
les recomanacions, els suggeriments i 
desiderata previstos, i fer-ne el seguiment 
havent-ne fet una priorització prèvia. 


 Participar en la primera avaluació de 
l’aplicació de la Llei que estableix la 
Disposició addicional 1a:


“El Govern, per mitjà de l’Institut Català de 
les Dones, en el termini de cinc anys a 
partir de l’entrada en vigor d’aquesta llei, 
ha de dur a terme una avaluació de l’impacte 


social de la Llei, amb la participació de tots 
els sectors implicats i dels òrgans consultius 
que s’hi estableixen. L’informe s’ha de 
trametre al Parlament de Catalunya.”


De fet, són diversos els manaments que 
estableix la Llei d’igualtat en les disposicions 
addicionals, que, a més, van acompanyats 
de terminis concrets en què s’haurien de 
dur a terme (en l’àmbit laboral, educatiu, 
etc.). Respecte d’aquests manaments, el 
Síndic ha d’adoptar una clara posició de 
control extern de tutela. 


Totes aquestes activitats han de quedar 
recollides en l’Informe anual del Síndic de 
Greuges al Parlament de Catalunya. 


Per poder coordinar i donar resposta al 
ventall d’actuacions que pot dur a terme el 
Síndic per mandat de la Llei d’igualtat, 
s’estableix una unitat per a la igualtat de 
gènere en el si de la institució, amb personal 
especialment format en aquestes matèries. 
Aquesta unitat tindrà atribuïdes les 
competències següents:


• Vehicular les competències reconegudes 
per la Llei.


• Garantir la transversalitat de la perspectiva 
de gènere en l’actuació i la resta d’unitats 
del Síndic de Greuges.


• Coordinar el Síndic amb altres institucions, 
molt especialment amb l’ICD i amb el CAC.


• Mantenir i vehicular les relacions amb les 
entitats de defensa dels drets de les dones. 







