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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la formació específica per a funcionaris i
personal interí de presons
250-00754/11
RETIRADA

Retirada pel GP C’s (reg. 47755).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017.

2.10.25. Propostes de resolució
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.02.

Proposicions de llei

Proposició de llei de reconeixement del dret d’acompanyament de
gossos escorta i terapèutics a les dones víctimes de la violència de
gènere
202-00043/11
ESMENES A LA TOTALITAT
Reg. 48056 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48056)

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de reconeixement del
dret d’acompanyament de gossos escorta i terapèutics a les dones víctimes de la violència de gènere (tram. 202-00043/11).
Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.
Palau del Parlament, 19 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la reobertura del CAP Montcada i Reixac
vint-i-quatre hores al dia
250-00675/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 46567 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46567)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició del punt 1

1. Obrir el Centre d’Atenció Primària de Montcada 24 hores al dia i 365 dies
l’any, si el resultat de la revisió dels processos de reordenació de l’atenció continuada i el procés participatiu que s’està realitzant així ho determina.

3.01.02. Proposicions de llei
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
D’addició del punt 2

2. Fer una acció per garantir l’obertura d’una farmàcia de guàrdia 24 hores a la
zona, si el resultat de la revisió dels processos de reordenació de l’atenció continuada i el procés participatiu que s’està realitzant determina la conveniència d’obrir el
Centre d’Atenció Primària de Montcada 24 hores al dia i 365 dies l’any.

Proposta de resolució sobre el suport als malalts de Crohn i colitis
ulcerosa
250-00679/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 46587 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46587)

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

3. Insta el Govern informar de campanyes de sensibilització i divulgació sobre la
malaltia de Crohn i la Colitis Ulcerosa, així com del Projecte «No puc esperar!» als
mitjans de comunicació públics de la Generalitat de Catalunya.

Proposta de resolució sobre l’assignació pressupostària del Consorci
Sanitari del Maresme
250-00709/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 48204 / Admissió a tràmit: Mesa de la CS, 24.01.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48204)

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

1. Iniciar el desplegament del Pla director d’espais de l’Hospital de Mataró l’any
2017 que contempla el conjunt de necessitats d’inversió del centre. D’altra banda,
vistes les necessitats identificades d’inversions de reposició, el Consorci Sanitari del
Maresme continuarà finançant aquestes inversions durant el 2017, i entre el 2018 i
2022 el Departament de Salut aportarà recursos addicionals pel seu finançament.
Per tal de possibilitat la recuperació de l’autonomia de gestió del consorci durant
el 2018, el Departament de Salut i el Consorci Sanitari del Maresme continuaran
desplegant el Pla de reequilibri 2015-2017.

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
educatives
250-00789/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 47368 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los
alumnos con altas capacidades educativas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

La atención al alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo se recoge en la Llei d’Educació de Catalunya y, concretamente, en relación a los alumnos
con altas capacidades, recoge la obligación de los centros de dar respuesta adecuada
para el desarrollo educativo de estos alumnos, regulando medidas e impulsando su
aplicación.
Un alumnado diverso requiere respuestas educativas diferenciadas que permitan
el máximo desarrollo del potencial de aprendizaje que cada uno/a presenten y que
favorezcan, por tanto, su éxito escolar.
En Cataluña, durante el curso 2013-2014, se contabilizaban unos 275 alumnos
con altas capacidades detectados, mientras en otras Comunidades Autónomas, con
una población similar a la catalana, como Andalucía, se multiplica por 20 el número
de alumnos con estas características.
Por tanto, podemos afirmar que las altas capacidades son una característica que
por ley debe ser detectada y deben ser atendidas las necesidades específicas que de
ellas se deriven.
Para poder proceder a una intervención educativa para estos alumnos, primero
hay que saber detectar este potencial que no tiene porqué reflejarse en un alto rendimiento académico.
Por tanto, el papel del profesorado en este ámbito de la detección se vuelve absolutamente transcendental e imprescindible para poder iniciar el procedimiento adecuado para garantizar el bienestar y el éxito escolar de estos alumnos.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Incorporar al currículum de las carreras universitarias de Magisterio, Psicología y Pedagogía un temario de referencia sobre las altas capacidades para el próximo curso 2017-2018.
2. Llevar a cabo formación obligatoria y continuada de los docentes de los centros educativos públicos, concertados y privados sobre las características del alumnado con altas capacidades intelectuales y cuál debe ser la respuesta educativa.
3. Garantizar que se incluya en los Proyectos Educativos de Centro, tanto de los
públicos y concertados como de los privados, un programa integral de atención al
alumnado con altas capacidades intelectuales, de tal manera que ya se aplique para
el próximo curso 2017-2018.
Palacio del Parlamento, 12 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

3.10.25. Propostes de resolució
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Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
intel·lectuals
250-00790/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 47369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los
alumnos con altas capacidades intelectuales, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Ensenyament, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

Los alumnos con altas capacidades intelectuales se incluyen en el marco de la
Llei d’Educació de Catalunya dentro del grupo de alumnos con necesidad específica
de apoyo educativo, diferente a la ordinaria. La propia Llei d’Educació de Catalunya
ya prevé en su articulado la atención que el Departament d’Ensenyament tiene que
proporcionar a estos alumnos. Además, Ensenyament tiene que trabajar en mecanismos que faciliten la detección y la orientación a los centros, así como establecer
criterios a partir de los cuales los centros adopten las medidas correspondientes.
Concretamente, estas disposiciones se recogen en los siguientes artículos:
Article 57. Educació Bàsica
5. Els centres que imparteixen l’educació bàsica han d’adoptar les mesures pertinents per a atendre la diversitat de l’alumnat i per a continuar la comesa de detecció i prevenció de les dificultats en l’aprenentatge iniciada a l’educació infantil.
6. Correspon al Departament, en un context d’organització flexible dels ensenyaments d’educació bàsica, establir els criteris que han de regir l’atenció a la diversitat a què fa referència l’apartat 5 i orientar els centres per a l’aplicació de les
mesures organitzatives i curriculars corresponents. Igualment, correspon al Departament establir els criteris a què s’han d’ajustar les mesures que adoptin els centres
per a atendre els alumnes amb necessitats educatives específiques i per a atendre els
alumnes amb altes capacitats.
Article 61. Batxillerat
5. Els centres educatius que imparteixen ensenyaments de batxillerat han de
fer les adaptacions pertinents i facilitar les ajudes tècniques necessàries perquè els
alumnes amb trastorns d’aprenentatge i els alumnes amb discapacitats puguin cursar el batxillerat, i han d’aplicar també mesures específiques per als alumnes amb
altes capacitats. El Departament ha de regular aquestes mesures i n’ha d’impulsar
l’aplicació.
Article 83. Criteris d’organització dels centres per a atendre els alumnes amb
altes capacitats
1. El projecte educatiu de cada centre ha d’incloure els elements metodològics i
organitzatius necessaris per a atendre els alumnes amb altes capacitats, amb programes específics de formació i flexibilitat en la durada de cada etapa educativa.
2. L’Administració educativa ha d’establir, per mitjà dels serveis educatius, protocols per a la identificació de les altes capacitats i l’atenció metodològica adequada.
Estos alumnos también se encuentran protegidos por la ley estatal que, además,
pide a las Comunidades Autónomas que flexibilicen la duración de cada una de las
etapas del sistema educativo para los alumnos con altas capacidades, independientemente de su edad.
Además, con fecha 10 de julio de 2013, la consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, firmaba la resolución ENS/1543/2013 de la atención educativa al alumnado
con altas capacidades que, tres años después, tampoco se está aplicando a pesar de
3.10.25. Propostes de resolució
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que ese mismo año se publicó desde el Departament de Ensenyament la «Guía per
a mestres i professors d’Educació primària i secundària obligatoria», de detección
y actuación en el ámbito educativo dirigida a los alumnos con altas capacidades.
Por tanto, es competencia y responsabilidad del Departament d’Ensenyament que
estos alumnos no se estén detectando ni atendiendo adecuadamente en Catalunya.
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Crear un grupo de trabajo específico en el marco del Consell Escolar de Catalunya con la intención de evaluar los resultados de la Guía actualmente vigente
(«Les altes capacitats: Detecció i actuació en l’àmbit educatiu» publicada en el año
2013) y, por tanto, proceder a un replanteamiento y actualización de este protocolo
que deberá posteriormente ser sometido a la aprobación de la comunidad educativa.
2. Convocar este grupo de trabajo en el período máximo de un mes desde la
aprobación de esta propuesta de resolución.
3. Presentar el informe final de este grupo de trabajo con una propuesta en firme
con las modificaciones y/o actualizaciones a incluir en la Guía «Les altes capacitats:
Detecció i actuació en l’àmbit educatiu» del 2013 durante el segundo trimestre del
año 2017, para que pueda entrar en vigor el próximo curso 2017-2018 y que sea aplicado por los agentes implicados como protocolo de obligado cumplimiento.
4. Presentar esta nueva guía en sede parlamentaria.
Palacio del Parlamento, 12 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre l’adaptació del Consell de Diplomàcia
Pública de Catalunya a la sentència del Tribunal Constitucional sobre
la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
250-00791/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 47472 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament

Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Susana Beltrán García, diputada del Grup
Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de adaptación de Diplocat a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la ley catalana de acción exterior y de relaciones con la Unión Europea, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència,
amb el text següent:
Exposició de motius

La sentencia del Tribunal Constitucional, de 22 de diciembre de 2016, sobre la
Ley Catalana 16/2014 de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea,
anula los preceptos relativos a la «Diplomacia pública de Cataluña», «Diplomacia
cultural de Cataluña» «Diplomacia económica de Cataluña» y «Diplomacia deportiva de Cataluña» (artículo 2, apartados i; j; k; y l; y artículo 38 y Capítulo I del Título IV de la Ley).
El alto tribunal entiende que se trata de «un conjunto de actuaciones con incidencia exterior, no vinculadas al ejercicio de competencias autonómicas». Asimismo,
considera que dicha ley no respeta la competencia exclusiva del Estado en materia
de relaciones internacionales (art. 149.1.3 CE), ni las funciones de dirección de la
política exterior que según el art. 97 CE corresponden al Estado.
3.10.25. Propostes de resolució
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Diplocat, cuya denominación oficial es Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya, tiene como principal misión ejercer la diplomacia pública de Cataluña en
distintos ámbitos (diplomacia deportiva, diplomacia cultural, diplomacia económica). En concreto, los estatutos de creación de Diplocat han previsto, entre otras disposiciones:
Capítulo 1. Disposiciones generales
Artículo 2. Este objetivo se concreta en los siguientes seis objetivos estratégicos:
2.1 Dar apoyo a la estrategia de diplomacia pública del Gobierno de Cataluña.
2.5 Impulsar la participación de la sociedad civil catalana en las actividades de
diplomacia pública.
2.6 Fomentar la formación en diplomacia pública con el fin de sensibilizar y mejorar la capacidad de internacionalización de la sociedad catalana.
Estas funciones y estrategias, en consecuencia, vulneran el contenido de la sentencia del Tribunal Constitucional, de 22 de diciembre de 2016, sobre la Ley Catalana 16/2014 de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea.
Por estos motivos, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a adaptar los estatutos de creación, estrategias, funciones y actividades de Diplocat al contenido de
la sentencia del Tribunal Constitucional, de 22 de diciembre de 2016, sobre la Ley
Catalana 16/2014 de Acción Exterior y de Relaciones con la Unión Europea.
Palau del Parlament, 16 de gener de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP C’s

Proposta de resolució sobre la defensa dels espais naturals lliures
del Vallès i la incorporació de diversos sectors a l’espai d’interès
natural de Gallecs
250-00792/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 47473 i 47815 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre
en defensa dels espais naturals lliures del Vallès,la incorporació a l’espai d’interès
natural de Gallecs de diferents espais a recuperar de l’àmbit de l’antic ACTUR i especialment del sector de Can Banús, Sector de Mogoda, Nucli Històric de Mogoda
i La Plana del Molí del terme municipal de Santa Perpètua de Mogoda i, del terme
municipal de Palau Solità i Plegamans, el Sector Riera de Caldes II, Camp de Tir a
Mollet, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text
següent:
Exposició de motius

Atès que l’any 2005 s’aprovà el PDU de Gallecs després d’un intens procés de
negociació entre la Conselleria de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya
i els ajuntaments, per tancar l’operació urbanística de l’ACTUR Riera de Caldes en
el que es va proposar inicialment que els espais a protegir mitjançant la Llei PEIN
fossin els establerts en la zona 1 i 2 de «L’esquema bàsic per a l’ordenació i gestió
del patrimoni natural de Gallecs de gener de 1995» en base al Projecte de Gallecs
com a parc agrícola i faunístic de l’ADENC de 1991, deixant el límit sud del futur
3.10.25. Propostes de resolució
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PEIN en l’autopista AP7 i atès que l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda va
proposar que en el futur espai PEIN fossin inclosos també els secans de Can Banús.
Atès que finalment la delimitació acordada entre tots els ajuntaments i la Conselleria de Política Territorial i Urbanisme va posar les bases urbanístiques per a la
creació del EIN de Gallecs, i que de resultes d’això van quedar exclosos de la zona a
protegir diversos sectors per ser desenvolupats per l’INCASOL a Santa Perpetua de
Mogoda i Palau Solità i Plegamans, entre els quals hi ha la parcel·la industrial urbana de Can Banús la qual va quedar reduïda a la superfície comercialitzada en aquella part de parcel·la que encara no havia estat alterada per les obres urbanitzadores.
Atès que l’any 2009, després de 4 anys, s’aprovà la incorporació al PEIN de l’àmbit delimitat com a parc al PDUG de Gallecs.
Atès que Gallecs és l’únic espai protegit de la plana vallesana.
Atès que aquest espai es podria trobar al límit viable pel que fa a la seva funcionalitat biològica per les seves dimensions.
Atès que la pressió urbanística en els seus límits continua sent preocupant i la
freqüentació de l’espai és extraordinària (prop de 800.000 visitants a l’any).
Atès que l’EIN de Gallecs recull la possibilitat de futures ampliacions.
Atès que l’EIN està gestionat pel Consorci de l’Espai Agrari de Gallecs, un consorci que vetlla per les especificitats de protecció i per una política activa en matèria
agrària.
Atès que hi ha llicències de conreus i residencials al cor de l’EIN, atorgades
abans de la creació del consorci.
Atès que en el corredor agrícola el sector nord existeixen centenars d’hectàrees
de titularitat privada adjacents a l’espai d’interès Natural que cal que mantinguin els
seus valors agrícoles i ambientals.
Ates que seria necessari estudiar els factors de vulnerabilitat, els valors a protegir, les connectivitats en risc, els requisits exigits i el pressupost a invertir per tal
d’incloure nous terrenys a l’EIN.
Atès que no està prevista la protecció de cap més espai de característiques similars arreu del Vallès, a part dels sòls no urbanitzables expressament protegits pels
respectius plans generals urbanístics, i en cas que aquesta protecció es demostrés
insuficient, seria necessari trobar la figura de protecció adequada que asseguri la
viabilitat biològica així com una connectivitat amb els espais agroforestals del sector nord.
Atès que és imprescindible que s’aprovi el Pla Especial de Gallecs que reguli i
permeti una correcta gestió sostenible de l’espai.
Atès que també és necessari, en l’actualitat, que s’estudiïn totes les possibilitats
per a la incorporació a l’EIN de Gallecs dels sectors exclosos al PDU, de característiques idèntiques a la zona central protegida.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

Respecte al terme municipal de Santa Perpètua de la Mogoda
1. Incorporar el sector de Can Banús II àmbit I, Sector Castell de Mogoda, el
Nucli Històric de Mogoda i La Plana del Molí de Santa Perpètua a l’Espai d’Interès
Natural (EIN) de Gallecs.
2. Modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs (PDUG) i alhora mantenir els
compromisos urbanístics amb l’Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda derivats
de les obligacions establertes en els convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic
(PDU), amb les següents especificacions, com a mínim:
a. Anul·lar el sostre industrial i/o terciari actualment permès als sectors esmentats de Can Banús II àmbit I, Sector de Mogoda. Renunciant, en tot cas a qualsevol

3.10.25. Propostes de resolució

12

BOPC 312
26 de gener de 2017

trasllat de sostre als espais periurbans de l’entorn de Mogoda ni com a substitució
dels horts de la Plana del Molí.
b. Mantenir les cessions realitzades d’espais de sòl per a parc públic i equipament i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i d’obres urbanitzadores als municipis de Santa Perpètua de Mogoda
c. Renunciar a qualsevol mena de reclamació per indemnització per part de l’INCASOL o de la Generalitat de Catalunya, front als Ajuntaments de Santa Perpètua
de Mogoda o qualsevol altra administració local afectada.
3. Promoure la millora dels polígons ja existents a l’eix de la riera de Caldes, per
tal de garantir la plena ocupació, l’impuls de l’activitat productiva i la creació de
llocs de treball.
4. Incorporar el Parc del Calderí com a zona de Pre-Parc de l’EIN de Gallecs,
amb renuncia expressa per part de l’INCASOL a la reversió o reclamació de titularitat.
Pel que fa al terme municipal de Mollet del Vallès:
5. La incorporació a l’EIN de Gallecs del Parc dels Pinetons com a zona de PreParc, així com tots els terrenys situats a l’oest de la Ronda dels Pinetons amb límit a
l’actual EIN, tal com s’ha aprovat en el Ple municipal de Mollet del Vallès.
6. La desclassificació com a sòl urbanitzable, i el trasllat a d’altres espais del municipi de la borsa de pisos de protecció oficial, de la parcel·la situada a la confluència
del Parc dels Pinetons i del barri de Can Borrell, i incorporar-la a l’EIN de Gallecs.
7. La finalització de l’activitat de tir al plat, quan finalitzi l’actual concessió i la
seva reconversió a tir amb arc (activitat respectuosa amb el medi), o a zona agrària,
i la seva incorporació a l’EIN de Gallecs.
8. Procedir a modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs (PDUG) i alhora a
mantenir els compromisos urbanístics derivats de les obligacions establertes en els
convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic (PDU), amb les següents especificacions, com a mínim:
a. Mantenir les cessions realitzades d’espais de sòl per a parc públic i equipament
i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i d’obres urbanitzadores
al municipi.
b. Renunciar a qualsevol mena de reclamació per indemnització per part de l’INCASOL o de la Generalitat de Catalunya, front a l’Ajuntament de Mollet del Vallès
o qualsevol altra administració local afectada.
Pel que fa al terme municipal de Palau Solità i Plegamans:
9. Incorporar el sector de Riera de Caldes II (Polígon Industrial de Llevant) a
l’Espai d’Interès Natural (EIN) de Gallecs, tal com s’ha aprovat en el Ple municipal
del municipi.
10. Procedir a modificar el Pla Director Urbanístic de Gallecs (PDUG) i alhora a
mantenir els compromisos urbanístics derivats de les obligacions establertes en els
convenis urbanístics del Pla Director Urbanístic (PDU), amb les següents especificacions, com a mínim:
a. Anul·lar el sostre industrial i/o terciari actualment permès a dit sector de Riera de Caldes II (Polígon Industrial de Llevant), amb renúncia, en tot cas a qualsevol
trasllat de sostre a d’altres territoris.
b. Mantenir les cessions realitzades d’espais de sòl per a parc públic i equipament i les corresponents càrregues urbanístiques i econòmiques i d’obres urbanitzadores al municipi.
c. Renunciar a qualsevol mena de reclamació per indemnització per part de l’INCASOL o de la Generalitat de Catalunya, front a l’Ajuntament de Palau Solità i Plegamans o qualsevol altra administració local afectada.
11. Instar a la finalització de l’activitat del Centre Emissor situat a la carena dels
Bandolers i afavorir la seva restauració biològica.
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Pel que fa al terme municipal de Parets del Vallès:
12. Iniciar les actuacions pertinents amb l’ACA i el Consorci per la Defensa del
Besòs per tal de restaurar biològicament el tram canalitzat de la riera Seca a l’EIN
de Gallecs.
13. La incorporació a l’EIN de Gallecs dels terrenys situats a la banda est de la
riera Seca, fins al límit amb l’Eixample, així com l’enclavament de Can Vila-Rossal,
tal i com ha aprovat el Ple Municipal.
Pel que fa al terme municipal de Montcada i Reixac:
14. La paralització de qualsevol nova construcció fora del sòl urbà de l’Estany
de Gallecs i la inclusió de tot l’àmbit de Gallecs del municipi a l’EIN de Gallecs.
A nivell general:
15. Promoure des del Consorci de l’EIN de Gallecs la revisió i actualització de
les llicències agràries i residencials per a garantir una correcta gestió de l’interès
públic, posant fi a situacions irregulars.
16. Instar a la Generalitat a l’aprovació immediata del Pla Especial de l’EIN de
Gallecs.
17. Instar a la Generalitat a promoure i participar activament, amb els Departaments implicats, en els corresponents processos participatius i d’informació als beneficiaris, propietaris i veïns implicats per la possible ampliació de l’EIN de Gallecs.
18. Declarar com a Refugi de Fauna la totalitat de l’actual EIN de Gallecs.
19. Iniciar els tràmits legals necessaris per a la incorporació de l’EIN Gallecs a
la Xarxa Natura 2000.
20. Iniciar els tràmits d’estudi i planificació territorial i urbanística pertinents per
a ampliar la protecció de més espais agroforestals a la Plana del Vallès, vitals per la
salut de les milers de persones que hi viuen i treballen i necessaris per la qualitat de
la resta d’espais protegits propers de les serralades.
Litoral i Prelitoral.
21. Promoure la millora sostenible dels polígons ja existents a l’entorn de l’EIN
de Gallecs, per tal garantir la plena ocupació, l’impuls de l’activitat productiva, la
creació de llocs de treball de qualitat i la mobilitat amb transport públic impulsant
el retorn del tren «El Calderí», o qualsevol altre mitjà sostenible, sense afectar els
actuals límits de l’EIN de Gallecs.
Pel que fa a les infraestructures:
22. Que la reforma de la C-59 aprofiti la topografia i amb un curt fals túnel i el
conseqüent moviment de terres, corregeixi l’impacte visual i sonor sobre l’espai protegit de Gallecs i alhora permeti la continuïtat dels camins, masses boscoses i en
definitiva, la biodiversitat de la zona i, en cap cas, s’incrementi la secció.
23. Que la reforma de la C-155 respongui a criteris de millora de la connectivitat dels espais agroforestals que travessa, mantenint la seva capacitat i secció actual
d’un carril per sentit, tot millorant els viaductes sobre els cursos d’aigua per convertir-los en veritables passos de fauna, i soterrant els trams de major pendent i pas per
zones forestals per tal que esdevinguin corredors naturals i esmorteeixin al màxim
l’efecte barrera i de fragmentació dels espais oberts.
24. Estudiar i analitzar quin és el traçat més avantatjós, tant en termes ecològics
com econòmics i amb més retorns socials de la inversió en la nova línia de tren Sabadell - Granollers, que preveu el seu pas per l’espai natural, per tal d’esdevenir una
alternativa ecològica i socialment sostenible al Quart Cinturó.
Palau del Parlament, 12 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP
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Proposta de resolució de suport al desenvolupament de l’energia
eòlica i fotovoltaica
250-00793/11
PRESENTACIÓ: JORDI MUNELL I GARCIA, DEL GP JS, ALÍCIA ROMERO
LLANO, DEL GP SOC, MARC VIDAL I POU, DEL GP CSP; PORTAVEUS A LA
CEC. GP PPC
Reg. 47621 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament

Jordi Munell i Garcia, portaveu a la Comissió d’Empresa i Coneixement del
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Alícia Romero Llano, portaveu a la Comissió
d’Empresa i Coneixement del Grup Parlamentari Socialista, Marc Vidal i Pou, portaveu a la Comissió d’Empresa i Coneixement del Grup Parlamentari de Catalunya
Sí que es Pot, Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del
Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de suport al desenvolupament de l’energia eòlica i fotovoltaica, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent:
Exposició de motius

L’energia eòlica i l’energia solar fotovoltaica són fonts gratuïtes i inesgotables
d’energia elèctrica renovable. A diferència dels combustibles fòssils com el carbó,
el gas o el petroli, que són recursos finits i suposen un gran cost mediambiental ja
des de llur extracció, els aerogeneradors i les plaques solars aprofiten un subministrament il·limitat d’energia cinètica i fotoelèctrica en forma de vent i radiació solar.
L’addició de l’energia eòlica i solar al mix energètic:
– Diversifica el subministrament d’energia.
– Redueix la dependència dels combustibles importats.
– Estabilitza el preu de l’electricitat, reduint la vulnerabilitat als pics de preus i
les interrupcions i reforçant la seguretat del nostre subministrament energètic.
La inversió en l’energia eòlica i solar fotovoltaica no comporta només un mix
elèctric més autòcton i net, reducció d’emissions i menys dependència energètica.
També contribueix amb força a la creació de poder tecnològic i industrial, així
com generació de llocs de treball i augment dels ingressos locals.
Ara bé, a partir del 2013, es va produir una frenada en sec de la instal·lació de
nova capacitat de generació eòlica i fotovoltaica, a Catalunya no s’ha posat en servei cap nou parc eòlic des de finals de 2012 ni tampoc cap instal·lació solar al terra.
La paralització de la indústria eòlica i fotovoltaica pot comprometre el compliment dels objectius climàtics i energètics acordats per la Unió Europea per l’any
2020, amb la possibilitat d’imposició d’una multa per part de la Comissió Europea.
Efectivament, a partir de les consideracions (8) i (9) del seu Preàmbul, l’article 3
de la Directiva 2009/28/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d’abril de
2009, de foment de l’ús de l’energia procedent de fonts renovable, s’imposa als Estats membres objectius globals nacionals obligatoris, amb la finalitat que, el 2020,
es faci efectiu l’objectiu que, com a mínim, el 20% del consum final brut d’energia
de la Unió Europea provingui de fonts renovables.
A aquests efectes, l’Annex 1.A de la Directiva estableix els objectius globals a
assolir el 2020.
La reactivació i creixement de la indústria a Catalunya requereix poder disposar
d’una legislació que permeti desenvolupar projectes de més de 10 MW, així com,
disposar d’emplaçaments amb un recurs eòlic que faci rendibles aquests projectes
només amb els ingressos procedents de la venda de l’electricitat al preu del mercat,
sense incentius.
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Pel que fa a la reactivació de projectes solars fotovoltaics que es puguin implementar en el terra, aportant potències superiors a 3 MW requereix de replantejar
les obligacions dels usos del sòl al que aquests es veuen sotmesos per a poder ser
autoritzats respectant sempre els requeriments ambientals i les figures de protecció
del sol existents.
Per aquests motius, presenta la següent:
Proposta de resolució

Primer: El Parlament de Catalunya manifesta el seu suport al desenvolupament
de l’energia eòlica i fotovoltaica donat que, d’entre les noves energies renovables, són
les tecnologies més madures, tant tecnològicament com econòmica, i es per això que
Segon: El Parlament de Catalunya insta el govern de la Generalitat a:
a. Realitzar les modificacions necessàries de la legislació catalana per tal que es
permeti desenvolupar nous projectes de parcs eòlics de més de 10 MW.
b. Realitzar les modificacions necessàries de la legislació catalana per reduir els
costos d’implantació de l’energia fotovoltaica a terra i permetre així que part de les
noves instal·lacions solars que surtin a subhasta es puguin implementar a Catalunya.
c. Crear una comissió de treball en la qual participin els òrgans i els organismes
dels diferents Departaments de la Generalitat més involucrats en la tramitació dels
parcs eòlics i parcs fotovoltaics al terra - energia, medi ambient i urbanisme i altres
entitats representatives del sector amb la finalitat de:
1. Estudiar i determinar totes aquelles actuacions que siguin necessàries per a fer
possible assolir els objectius de capacitat de generació d’electricitat d’origen eòlic i
fotovoltaic establertes en el Pla Nacional per la Transició Energètica.
2. Revisar el sistema de tramitació actual, i fer les millores que s’escaiguin com
la inclusió de protocols d’actuació per resoldre traves administratives i l’establiment
de terminis raonables en les diverses fases de la tramitació per tal d’agilitar-la.
3. Coordinar amb REE la planificació de la connexió dels objectius de potència
eòlica i fotovoltaica que es determini pels anys 2020 i 2030.
d. Preveure els mecanismes necessaris perquè es pugui seguir, coordinar i agilitzar, les tasques i responsabilitats de tots els Departament de la Generalitat, en les
tramitacions dels parcs eòlics i els parcs fotovoltaics
Palau del Parlament, 12 de gener de 2017
Jordi Munell i Garcia, GP JS; Alícia Romero Llano, GP SOC; Marc Vidal i
Pou, GP CSP, portaveus a la CEC. Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Proposta de resolució de solidaritat amb el poble sudanès
250-00794/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 47667 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat 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 de
solidaritat amb el poble sudanès, per tal que sigui substanciada davant la Comissió
d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text
següent:
Exposició de motius

Actualment Sudan viu grans mobilitzacions, manifestacions i vagues en diferents sectors. Les mobilitzacions contra l’encariment de la vida, van acompanyada
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de les reivindicacions del moviment popular per derrocar al règim dictatorial. Sota
l’eslògan «el deure de la pàtria ens crida», el poble sudanès s’ha organitzat per canviar el rumb polític del país.
El Fòrum de l’Esquerra Àrab ha reiterat el seu suport a les mobilitzacions populars i estudiantils en contra de la repressió i les detencions practicades pel règim
dictatorial d’Omar Bachir.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a fer les accions necessàries per tal
de fer arribar a les autoritats sudaneses la seva solidaritat amb el poble sudanès que
aspira a la llibertat i que lluita per un règim democràtic i civil.
2. El Parlament de Catalunya reitera la solidaritat i el suport al Fòrum de l’Esquerra Àrab en la recerca de la pau i el desenvolupament del seu país.
Palau del Parlament, 10 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP

Proposta de resolució sobre la situació de l’avortament a El Salvador
250-00795/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 47668 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la
situació de l’avortament a El Salvador, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb
el text següent:
Exposició de motius

Segons les dades de l’informe «Mapa d’embarassos de nenes i adolescents» elaborat pel Fons de Població de Nacions Unides (UNPFA), l’any 2015, 25.132 nenes i
adolescents es van convertir en mares a El Salvador. Aquest fet és especialment dramàtic per a les 1.444 nenes entre 10 i 14 anys que es van veure obligades a ser mares
sense comptar amb el desenvolupament físic, psicològic i emocional necessari. En
tots aquests casos, la interrupció de l’embaràs resultava delicte penal.
També hi ha un alt índex de violència sexual contra nenes i adolescents de 10
a 19 anys. Entre gener i agost de 2016, a la policia salvadorenca es van reportar de
mitjana 11 denúncies diàries per violència sexual, el 78% en nenes i adolescents.
D’elles 1.560 són violacions de les quals el 80% correspon a nenes i adolescents,
majoritàriament comeses per familiars i/o coneguts.
El MINSAL reporta que el suïcidi és la segona causa de mort en nenes i adolescents de 10 a 19 anys i es presumeix que en la majoria d’aquests casos la causa està
relacionada amb la violència sexual i els embarassos.
Saludem els esforços del Ministeri de Salut per impulsar estratègies per a la reducció de la mortalitat materna. Si bé així han disminuït les morts per causes directes, les morts maternes per causes obstètriques indirectes no disminueixen o fins
i tot s’eleven, producte de malalties greus de les dones, anteriors al seu embaràs,
com ara malalties cardíaques severes, insuficiència renal, lupus eritematós sistèmic o diabetis, complicacions que les poden dur a malalties extremes i fins i tot a la
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mort. L’actual legislació penalitzadora de l’avortament impedeix al MINSAL, oferir
a aquestes dones l’opció d’interrupció de l’embaràs per protegir-se davant el risc de
danys a la seva salut o vida.
L’actual legislació també provoca la inseguretat jurídica del personal de salut,
metge i d’infermeria, que ha d’enfrontar casos d’embarassos d’alt risc, com els embarassos ectòpics, en què el fetus es desenvolupa fora de l’úter, sense possibilitats de
supervivència, en els que la pràctica mèdica recomana considerar la interrupció de
l’embaràs per prevenir danys a la salut i vida de la dona gestant.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries davant
els òrgans i estaments corresponents per sol·licitar la fi de la prohibició total de
l’avortament a El Salvador.
Palau del Parlament, 17 de gener de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP

Proposta de resolució sobre la dignificació de les condicions laborals
i personals dels membres dels cossos de seguretat, especialment
dels Mossos d’Esquadra i les policies locals
250-00796/11
PRESENTACIÓ: GP C’S
Reg. 47816 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlamento

Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución por la dignificación de las condiciones laborales y personales de los cuerpos de Seguridad, especialmente Mossos d’Esquadra y Policias Locales, para que sea sustanciada ante la
Comissió d’Interior, con el siguiente texto:
Exposición de motivos

El funcionamiento normal de los servicios públicos es un deber inexcusable por
parte de los poderes públicos implicados en su prestación. El funcionamiento normal de estos servicios garantiza el desarrollo de los ciudadanos y el disfrute efectivo
por los mismos de los más fundamentales derechos. Así, por ejemplo, una mayor
calidad en la seguridad pública garantiza en mayor medida la libertad de todos los
ciudadanos.
Un elevado nivel calidad de estos servicios públicos tan indispensables para la
vida cotidiana del conjunto de la ciudadanía depende en gran medida tanto de exigir un estricto cumplimiento de la legalidad y de los compromisos adquiridos para
dar satisfacción a las personas que los prestan como de las condiciones laborales y
personales con las que estas personas desempeñan sus funciones, deberes y responsabilidades.
Por ello, es indispensable que las personas que, en exclusivo interés de todos los
ciudadanos, prestan servicios tan esenciales como el mantenimiento de la seguridad
pública lo hagan en unas condiciones laborales y personales que, además de legales,
sean dignas y adecuadas para un desempeño de sus funciones que se traduzca en la
prestación de un servicio al ciudadano de calidad.

3.10.25. Propostes de resolució

18

BOPC 312
26 de gener de 2017

Si lo anterior es importante y generalizable a toda persona que sea servidor público, en el caso de los miembros de los cuerpos de seguridad, como es el caso de
los Mossos d’Esquadra y Policías Locales, es aún más indispensable. Y es que no
debe olvidarse nunca que, entre sus funciones y responsabilidades, se encuentran:
(i) la protección de las personas, (ii) el mantenimiento del orden público, (iii) la prevención de delitos, (iv) el auxilio y salvamento en caso de accidentes y, en general,
(v) la seguridad ciudadana.
Por todo lo anterior y teniendo en cuenta no solamente las legítimas y desatentididas reivindicaciones laborales, sino también el reciente clima de hostilidad y de
animadversión, fomentado y propiciado incluso por personas con responsabilidades
políticas públicas e institucionales, hacia las mismas, es indispensable reivindicar y
remediar la erosión de la dignidad en las condiciones laborales y personales de las
personas que desempeñan funciones y responsabilidades públicas en los cuerpos de
Mossos d’Esquadra y Policías locales.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

1. El Parlament de Cataluña expresa su desacuerdo con aquellas expresiones críticas realizadas o promovidas por determinadas personas que, en el ejercicio de sus
responsabilidades políticas públicas e institucionales y a pesar de su carácter legítimo, contribuyen de manera innecesaria a fomentar y promover un clima hostil y de
animadversión hacia las personas que como servidores públicos están integrados en
los cuerpos de Mossos d’Esquadra y Policías locales y no se circunscriben a denunciar o criticar que la actuación de estos no se haya ajustado a lo que legalmente les
es exigible como servidores públicos o a promover mejoras o modificaciones en la
manera en la que se prestan servicios públicos por parte de dichos cuerpos.
El Parlament de Cataluña insta al Govern a:
2. Garantizar el debido respeto a los derechos fundamentales que como servidores públicos y ciudadanos tienen las personas que son miembros de los cuerpos de
Mossos d’Esquadra y Policías locales.
3. Asistir en la remediación de las posibles lesiones y daños a los derechos fundamentales de los servidores públicos y ciudadanos pertenecientes a los cuerpos de
Mossos d’Esquadra y Policías locales.
4. Garantizar la igualdad y la efectividad de los derechos laborales y sindicales
de las personas pertenecientes a los cuerpos de Mossos d’Esquadra y Policías locales en la correspondiente y, en especial, el derecho a la negociación colectiva.
5. Garantizar la efectiva presencia y participación de los representantes sindicales de los servidores públicos pertenecientes a los cuerpos de Mossos d’Esquadra
y Policías locales en las correspondientes Mesas de Negociación de la Función Pública.
6. Garantizar y promover que el acceso y la promoción interna a los cuerpos
de Mossos d’Esquadra y Policías locales se rija por los principios de concurrencia,
mérito, capacidad e igualdad de condiciones.
7. Respetar y promover el respeto a las garantías de imparcialidad, neutralidad
y servicio exclusivo en interés público y no partidista que como servidores públicos
tienen las personas pertenecientes a los cuerpos de Mossos d’Esquadra y Policías
locales.
8. Promover el derecho a la igualdad y garantizar la efectiva participación de
todas las personas que integran los cuerpos de Mossos d’Esquadra y Policías Locales mediante una iniciativa legislativa que permita y regule el régimen de segunda
actividad.
Palacio del Parlamento, 18 de enero de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP C’s
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Proposta de resolució sobre la urbanització del Bosc d’en Vilaró
250-00797/11
PRESENTACIÓ: GP PPC
Reg. 47995 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament

Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta
de resolució sobre el Bosc d’en Vilaró, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent:
Exposició de motius

La urbanització Bosc d’en Vilaró es troba situada en plena Serralada de Marina,
entre els termes municipals de Montcada i Reixac i Badalona, tot i que majoritàriament es troba en el terme de Montcada i Reixac, ubicada en un indret qualificat com
a sol no urbanitzable, parc forestal.
Es tracta d’una urbanització amb 206 habitatges i més de 40 hectàrees, que com
moltes altres, té el seu origen als anys 60 i construïda de forma irregular, sense serveis, i que creix en el marc de la permissibilitat administrativa. Tot i així amb els
anys s’ha anat dotant de subministraments com ara electricitat, aigua, recollida d’escombraries, serveis postals mitjançant casetes i fins i tot transport públic, un local
social i un parc infantil, aquests dos darrers en espais de titularitat pública.
A ningú se li escapa que cap d’aquests serveis hagués estat possible sense la participació dels respectius ajuntaments, que alhora, són els que tenen encomanada la
protecció de la legalitat urbanística.
Ara es pretén reconduir la situació mitjançant la expropiació del sol, i una cessió
limitada del dret de superfície als residents per un termini màxim d’entre 35 i 40
anys. Aquestes decisions generen forces incerteses així com perjudicis socials, econòmics i patrimonials als propietaris afectats.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la següent:
Proposta de resolució

1. El Parlament de Catalunya expressa la seva preocupació per la situació generada en la urbanització del Bosc d’en Vilaró, en la que les administracions que al llarg
dels anys han estat permissives i tolerants amb el creixement de la urbanització, que
ara hi pretenen posar remei generant, amb les seves darreres decisions, perjudicis
socials, econòmics i patrimonials als propietaris.
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Sol·licitar a les administracions municipals, responsables de l’ordenació i de la
protecció de la legalitat urbanístiques del Bosc d’en Vilaró, a plantejar una solució al
greuge generat per les darreres decisions, de comú acord amb els propietaris afectats
de forma que es minimitzin els perjudicis sobre aquests darrers.
b) Establir els mecanismes de col·laboració i intermediació necessaris per tal
d’arribar a una solució satisfactòria per a totes les parts.
Palau del Parlament, 19 de gener de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu adjunt, GP PPC
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una auditoria i un pla de
viabilitat de l’aeroport de Lleida-Alguaire
250-00798/11
PRESENTACIÓ: GP CUP-CC
Reg. 47999 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament

Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre una auditoria i un pla de viabilitat de l’Aeroport de Lleida-Alguaire, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text
següent:
Exposició de motius

L’aeroport de Lleida-Alguaire va ser ideat, impulsat i desenvolupat pel govern
tripartit de la Generalitat de Catalunya (2003-2010), i inaugurat el gener de 2010.
Es tracta d’una infraestructura que va néixer sense un pla comercial, i que malgrat haver rebut nombroses subvencions públiques, no ha complert mai els seus objectius de rendibilitat social i econòmica.
Aquest hivern, per exemple, s’han hagut de desviar un mínim de nou vols procedents del Regne Unit que no han pogut aterrar a l’aeroport de Lleia-Alguaire per la
presència de boira densa, un fet meteorològic habitual en el clima d’aquest territori.
Els darrers temps, a més, hem sigut coneixedors d’algunes suposades irregularitats en relació a les contractacions i pagaments sense justificació a empreses que
hi presten serveis.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular Crida Constituent presenta la següent:
Proposta de resolució

1. Elaborar en el termini de 3 mesos una auditoria pública de l’Aeroport de LleidaAlguaire
2. Elaborar en el termini de 3 mesos un pla de viabilitat de l’Aeroport de LleidaAlguaire.
Palau del Parlament, 19 de gener de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC
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Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts
Generals
3.10.65.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda
al suïcidi
270-00005/11
PRESENTACIÓ: GP JS, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC
Reg. 47814 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa,
portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Anna Gabriel i Sabaté,
portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 173 del Reglament del Parlament, presenten la proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la proposició
de llei següent:
Exposició de motius

L’objectiu d’aquesta proposició de llei en defensa del dret a la mort digna, i
d’acord amb la dignitat i la llibertat de la persona proclamades en l’article 10.1 de
la Constitució, és la modificació del punt 4 de l’article 143 del Codi Penal, que diu:
«Article 143
1. El qui indueixi al suïcidi d’altri ha de ser castigat amb la pena de presó de
quatre a vuit anys.
2. S’ha d’imposar la pena de presó de dos a cinc anys a qui cooperi amb actes
necessaris al suïcidi d’una persona.
3. S’ha de castigar amb la pena de presó de sis a deu anys si la cooperació arriba
fins al punt d’executar la mort.
4. El qui causi la mort d’altri o hi cooperi activament amb actes necessaris i directes, per la seva petició expressa, seriosa i inequívoca, en el cas que la víctima pateixi una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort, o que produeixi
greus sofriments permanents i difícils de suportar, ha de ser castigat amb la pena
inferior en un o dos graus a les assenyalades en els números 2 i 3 d’aquest article.»
La recomanació de la modificació d’aquest article del C.P. està ja en l’Informe
sobre l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi elaborat, a petició del Departament de Salut de
la Generalitat, pel Comitè Consultiu de Bioètica de Catalunya l’any 2006.
Aquest informe és l’estudi més rigorós i exhaustiu realitzat sobre el tema i, amb
les necessàries actualitzacions, es pot considerar una base fonamental d’aquesta proposició.
Catalunya ha estat capdavantera en la legislació sobre drets del pacient i Document de Voluntats Anticipades, i en el desenvolupament de les cures pal·liatives.
I prova que continua sent capdavantera és la Carta de drets i deures de la ciutadania
en relació amb la salut i l’atenció sanitària, elaborada el 2001 i revisada i aprovada
pel Departament de Salut el juny de 2015, que en el capítol d’Autonomia i presa de
decisions diu:
5.1.8 Dret a viure el procés de final de vida, d’acord amb el seu concepte de dignitat.
La persona té dret a viure el procés que s’esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat. La persona té dret a rebutjar qualsevol tracta-
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ment, malgrat que aquest sigui de suport vital i estigui ja instaurat, sempre que es
tracti d’una decisió competent i ben informada.
En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui l’alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en
l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.
Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda
per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat d’aquest patiment. Igualment, la persona té dret que els
professionals sanitaris li facilitin les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li
una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent.
L’article 143.4 del Codi Penal és, precisament, el marc legal que impedeix que a
Catalunya es faciliti una mort digna i sense patiment a la persona que, en situació de
patiment insuportable, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa
el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho.
Hi ha qui contraposa les cures pal·liatives amb allò que aquí s’està demanant, i
no és així. Avançar en el dret a la mort digna, és disposar d’equips pal·liatius multidisciplinars 24 hores, 7 dies a la setmana, per atendre als malalts i les provables
urgències. És reforçar la formació inicial i contínua dels professionals de la medicina, infermeria, treball social i psicologia clínica perquè prenguin consciència de
que l’atenció al final de la vida forma part de la seva tasca professional. És promocionar el Document de Voluntats Anticipades, facilitar-ne el registre i trencar el tabú
de parlar sobre la pròpia mort. És crear un Observatori per saber de forma fefaent
com es mor a Catalunya, que reculli la informació necessària, vetlli pel compliment
de les lleis i proposi les mesures per fer la mort tant digna com sigui possible. I és
també la despenalització de l’ajuda a qui considera que la vida que li resta no mereix
ser viscuda i demana morir.
L’atenuació de penes reconeguda en l’article 143.4 és la resposta que, no sense
contestació, es dóna l’any 1995, quan ja Ramón Sampedro havia sol·licitat l’eutanàsia a un jutjat de Barcelona, iniciant així una reivindicació que ha anat creixent fins
avui. En aquell moment no existien referents internacionals. Però, avui, podem avaluar l’experiència de diferents països i estats:
– L’Estat d’Oregó, als Estats Units, va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit al
1997, fa ja 19 anys.
– A Suïssa, el Consell Nacional va confirmar la legalitat de l’assistència al suïcidi al 2001.
– Holanda i Bèlgica van legalitzar l’eutanàsia al 2002.
– L’Estat de Washington, al Estats Units, va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit al 2008.
– Luxemburg va aprovar una llei relativa a l’eutanàsia i l’assistència al suïcidi al
2009.
– L’Estat de Vermont, als Estats Units, va legalitzar el suïcidi mèdicament assistit al 2013.
– Quebec va aprovar una llei que legalitzava l’eutanàsia al 2014.
– L’any passat, els Estats de Montana i Califòrnia, als Estats Units, van aprovar
el suïcidi mèdicament assistit.
– També l’any passat, Colòmbia va publicar una Resolución del Ministerio de
Salud y de Protección Social a la que s’estableix el «derecho fundamental a morir
con dignidad».
– El passat 17 de juny, Canadà va aprovar la llei que permet el suïcidi assistit i
l’eutanàsia en aquest país.
Aquesta tendència a que cada cop més estats i països arreu del mon regulin amb
diverses fórmules el dret a la pròpia vida, i per tant a la pròpia mort, es veu en la re-
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cent proposta del govern holandès de regular l’ajuda a morir a persones grans amb
cansament vital.
L’opinió pública va molt per davant de les decisions polítiques en aquest tema.
Totes les enquestes, incloent l’estudi 2083 del CIS, de 28 de maig de 2009, sobre
l’atenció als pacients en fase terminal, han donat una majoria àmplia i creixent a favor de permetre l’eutanàsia i el suïcidi assistit. L’última enquesta, realitzada per The
Economist a 15 països en juny del 2015, donava uns resultats per l’Estat espanyol
d’un 78% a favor, només un 7% en contra i un 12% NS/NC. Multitud de juristes,
professionals de la bioètica, la salut, el periodisme, la filosofia, la literatura, i altres
personalitats destacades, s’han manifestat públicament per la regulació. El fet que
dues de les pel·lícules més premiades i ben acollides siguin Mar adentro (2004) i
Truman (2015), demostren també el sentir favorable de la nostra societat cap a la
despenalització de l’eutanàsia.
Estudis com el realitzar per la Unitat de Cures Pal·liatives de l’Hospital de la
Santa Creu i Sant Pau de Barcelona, evidencien l’existència de la demanda d’eutanàsia. És més, la pràctica de l’eutanàsia és un fet, com mostra l’estudi de la UCO de febrer de 2007, i al estar prohibida no hi ha dades oficials ni una regulació establerta.
Una societat democràtica ha de vetllar per evitar que aquells que són vulnerables
o estan afeblits, puguin ser manipulats i siguin utilitzats per atendre els interessos
d’altres persones. I per això és necessari una Llei de disposició de la pròpia vida que
garanteixi la lliure autonomia personal i alhora la protecció dels col·lectius més vulnerables. El desenvolupament d’aquesta Llei es pot inspirar en la Llei Holandesa de
2001 i sobretot en el capítol 10 de l’esmentat Informe sobre l’eutanàsia i l’ajuda al
suïcidi del CBC, i hauria de contenir al menys:
Només un 2% dels pacients degudament atesos pel equips de PADES demanen
anticipar la mort més enllà del que la llei permet avui. Un 2% sembla poc, però fa
que de les aproximadament 60.000 persones que cada any moren a Catalunya, a
unes 1200 com a mínim se’ls hi estigui negant el dret a la llibertat individual i a que
sigui respectada la seva dignitat, drets que no s’haurien de veure vulnerats pel fet de
trobar-se al final de la seva vida.
La llei reconeix el dret a retirar els suports vitals quan ho demani el malalt o els
seus representants. Però, paradoxalment, avui encara ajudar a morir a Ramón Sampedro, seria un delicte.
Per aquests motius presentem la següent:
Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda al
suïcidi
Article únic

Es modifica l’apartat 4 de l’article 143 de la Llei Orgànica 10/1995 de 23 de novembre, del Codi Penal, queda redactat en el termes següents:
«4. No obstant allò previst en els paràgrafs anteriors, estarà exempt de responsabilitat penal qui, per petició expressa, lliure i inequívoca d’una persona que patís
una malaltia greu que conduiria necessàriament a la seva mort o de patologia incurable que provoca sofriment físic i/o psíquic greu i que es preveu permanent, causés
o cooperés amb actes necessaris a la mort segura, pacífica i sense dolor d’aquesta
persona, en el marc de la Llei establerta.»
Palau del Parlament, 18 de gener de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Anna Gabriel i Sabaté, portaveus
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3.30.

Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 23/2016, sobre el
Consell Comarcal del Barcelonès
258-00015/11
PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE
CATALUNYA
Reg. 47992 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes:
Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura
de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, els sis volums de
l’informe de fiscalització núm. 23/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al
Grup Consell Comarcal del Barcelonès, Resolució 281/XI del Parlament.
Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.
Barcelona, 19 de gener de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 27.01.2017 al 16.02.2017).
Finiment del termini: 17.02.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 24.01.2017.
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4.

Informació

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 271/XI, sobre la persecució
dels crims del franquisme
290-00248/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 47373 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 271/XI, sobre la
persecució dels crims del franquisme (tram. 290-00248/11), us informo del següent:
En compliment de la Resolució 217/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, el
Govern ha encarregat al Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya un informe
per valorar la viabilitat processal de personar-se com a acusació en la causa contra
els crims del franquisme oberta al Jutjat Criminal i Correccional Federal Nº 1 de
Buenos Aires.
De l’informe elaborat pel Gabinet Jurídic es desprèn que el dret processal argentí
(article 5 del Codi Penal Processal) reserva l’impuls de l’acció penal pels delictes de
genocidi i lesa humanitat al ministeri fiscal i, per aquest motiu, la legitimació activa
de les víctimes del franquisme ha estat intensament discutida durant la instrucció de
la causa. La controvèrsia ha estat finalment resolta per la Sala Segona del Tribunal
Suprem argentí que, emparant-se en tractats internacionals dels quals Argentina és
part, s’ha manifestat a favor de reconèixer el dret de les víctimes del franquisme a
denunciar els crims de genocidi comesos per la dictadura i a exigir la reparació dels
danys causats.
D’aquesta manera, el Tribunal Suprem argentí ha ampliat jurisprudencialment
–i en base al dret internacional– l’abast de la legitimació activa de les víctimes que
preveu el dret processal argentí. Tanmateix, malgrat que segueixen existint dubtes
raonables sobre la possibilitat que el Govern es pugui personar en la causa com a
part querellant, atès que l’article 82 bis del Codi Penal Processal argentí restringeix
la legitimació activa de persones jurídiques a les associacions i les fundacions ofeses
pel delicte, el Govern considera indiscutible la seva condició de víctima dels crims
del franquisme ja que, entre molts altres episodis execrables, el 15 d’octubre de 1940
el règim va afusellar el President Companys, màxim representant institucional de
la Generalitat de Catalunya. Per aquest motiu, el Govern estudia personar-se com a
acusació en la causa contra els crims del franquisme oberta al Jutjat Criminal i Correccional Federal Nº 1 de Buenos Aires.
Sense perjudici del que s’ha exposat fins aquí, és pertinent informar al Parlament
que el dia 22 de desembre de 2016 el Memorial Democràtic va actuar en qualitat
d’amicus curiae davant el Jutjat Criminal o Correccional Federal Nº 1 de Buenos
Aires. En virtut d’aquesta actuació, el Memorial Democràtic va comparèixer com
a col·laborador i va aportar abundant documentació referent als crims comesos pel
franquisme a Catalunya que serà d’utilitat a la jutgessa Maria Romilda Servini per
prosseguir amb la instrucció de la causa.
Barcelona, 16 de gener de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i
Transparència
4.50.01. Compliment de resolucions
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Control del compliment de la Moció 23/XI, sobre el millorament de
l’atenció sanitària
390-00023/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 47377 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 23/XI, sobre el millorament de
l’atenció sanitària (tram. 390-00023/11), us informo del següent:
En primer terme, pel que fa a l’àmbit de la farmàcia comunitària, el Departament
de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) estan desenvolupant accions per tal
d’ampliar el rol de la farmàcia comunitària en la prestació de serveis a la ciutadania, per tal de continuar millorant l’assistència i la salut dels ciutadans de Catalunya.
D’acord amb aquest plantejament, i en el marc del Concert d’atenció farmacèutica
entre el CatSalut i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya (CCFC), l’any
2010 es va subscriure un conveni sobre l’aprovació, implantació i gestió de la cartera
de serveis en les oficines de farmàcia.
El conveni fixa un marc d’actuació comú per a definir el disseny, la implantació
i la gestió d’una cartera de serveis concertats. L’esmentat conveni va donar peu a
la signatura d’un acord l’any 2012 sobre el procediment de treball per al disseny i
gestió d’aquesta cartera de serveis. En virtut d’aquest conveni i acord, i en el marc
també del Pla de Salut de Catalunya 2011-2015, durant els darrers quatre anys s’han
emprès actuacions per a continuar potenciant la farmàcia comunitària i assolir progressivament la seva integració efectiva en el sistema de salut, juntament amb la
resta de recursos sanitaris i socials.
A continuació s’especifiquen les actuacions realitzades:
1. Participació activa en el desenvolupament de programes de cribratge com els
del VIH o el de càncer de còlon, mitjançant els dos serveis de cribratge concertats
des del 2012, que des d’aquell moment s’han anat estenent progressivament per tot
el territori.
L’objectiu del Programa per a la determinació del risc d’infecció pel VIH per
mitjà del test ràpid és facilitar el coneixement de l’estat serològic davant la infecció
per VIH de les persones que presenten conductes amb un risc elevat de contagi. Es
tracta d’un cribratge oportunista a població demandant que compleix criteris epidemiològics susceptibles de constituir risc d’infecció. En aquest sentit, des de la farmàcia comunitària s’ofereix al ciutadà la possibilitat de fer-se la prova de detecció
ràpida de VIH i saber-ne el resultat en 15 minuts, mantenint en tot moment una situació de confidencialitat. En cas que el resultat de la prova sigui reactiu, es deriva el
pacient a l’hospital de referència. L’any 2015, fins a 128 farmàcies, distribuïdes per
tot el territori, han realitzat un total de 2.750 proves, el que representa un increment
del 72% respecte l’any 2014.
L’objectiu del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte (PDPCCR)
és reduir la incidència i mortalitat del càncer de còlon i recte mitjançant la detecció
i tractament dels adenomes colorectals i del càncer en fases inicials. En aquest cas,
s’ha inclòs a les farmàcies en el circuit del programa per fer-lo més accessible a la
població i fomentar la participació. Així, des de les farmàcies que ofereixen aquest
servei es distribueix el col·lector als usuaris convidats a participar en el cribratge i
l’usuari el retorna a la farmàcia un cop hagi recollit la mostra. El Pla director d’oncologia determina les zones geogràfiques on es du a terme aquest servei. Durant
4.50.02. Compliment de mocions
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l’any 2015 hi van participar 658 farmàcies que van lliurar als usuaris 107.515 test
de recollida de mostres, un 67% més que l’any anterior. Cal destacar que la participació de la població invitada a realitzar la prova per a la detecció del càncer de còlon i recte, pel canal farmàcia, es troba per sobre del valor mínim recomanat per la
Guia Europea de Garantia de Qualitat en el cribratge d’aquesta patologia, com així
ho recull l’informe Resultats d’una cartera de serveis de salut pública en la farmàcia
comunitària: cribratge de càncer còlon, elaborat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). L’informe també apunta que, tot i que el percentatge de participació de la població diana en el programa és superior en el canal
dels Centres d’Atenció Primària que en el de la de farmàcia comunitària (61,1% vers
45,1% l’any 2013), aquests resultats no són concloents per prioritzar un canal o altre, ja que es varen analitzar àrees amb característiques territorials diferents (medis
urbans i rurals), i la fase d’implantació analitzada es trobava en estadis diferents.
2. Cooperació amb altres membres de l’equip assistencial per a la detecció i la
gestió de malalties cròniques.
L’any 2015 es va iniciar la prova pilot del Programa d’Atenció Farmacèutica al
Pacient Crònic (PCAF). L’objectiu general del programa és determinar l’impacte
d’una activitat d’atenció farmacèutica, basada en el seguiment farmacoterapèutic i la
preparació de la medicació en dispositius personalitzats, en el nivell de compliment
del pla terapèutic prescrit, la seguretat i efectivitat d’aquest, el grau de control de la
patologia del pacient i la despesa directa en serveis de salut, en l’àmbit de l’atenció
primària de la salut sobre pacients crònics complexos i amb malaltia crònica avançada en règim ambulatori. Els objectius específics són: 1) Avaluar l’efectivitat de l’actuació del farmacèutic comunitari en la detecció i resolució de problemes relacionats
amb el medicament (PRM) en coordinació amb els diferents serveis sanitaris, en la
millora de la seguretat i eficàcia del tractament en pacients amb patologia crònica
complexa i polimedicats; 2) Avaluar l’efectivitat d’un protocol d’utilització d’un sistema personalitzat de dosificació (SPD) en la millora de la seguretat i l’eficàcia del
tractament en pacients amb patologia crònica i polimedicats i 3) Avaluar l’eficiència,
en raó efectivitat/cost i benefici/cost de les intervencions.
El mes de juliol del 2016 ha finalitzat la primera fase de la prova pilot, en la qual
hi han participat 17 equips d’atenció primària, 43 oficines de farmàcia i han col·laborat 391 pacients, que s’han distribuït aleatòriament entre els grups controls i intervencions. Està previst que a partir del proper mes d’octubre s’iniciï una segona fase,
per poder arribar a tenir una mostra de 1.000 pacients col·laboradors.
També en aquest àmbit, cal esmentar que actualment hi ha 1.255 farmàcies a
Catalunya que s’han adherit al conveni signat amb el Departament de Salut per a
la prestació del servei professional de seguiment farmacoterapèutic amb sistemes
personalitzats de dosificació, seguint el procediment especificat a la Guia elaborada
conjuntament entre el Consell i el Departament de Salut l’any 2012 i actualitzada
l’any 2014.
3. Potenciació dels programes de vida saludable i control de factors de risc com
els de cessació tabàquica, control de la hipertensió i risc vascular, nutrició saludable
i dieta mediterrània.
En aquest àmbit s’adscriu el Programa d’Educació Sanitària per a la gent gran
(PESGG), que consisteix en la realització de sessions d’educació sanitària dirigida
a la gent gran sobre diferents aspectes relacionats amb el bon ús dels medicaments,
impartides per farmacèutics comunitaris. Aquest programa també està integrat en
el projecte Europeu «Envelliment actiu i saludable», en el qual es recullen iniciatives engegades a tota Europa enfocades a perllongar una vida activa i independent
en la gent gran.
El PESGG té els seus inicis l’any 2006 de la mà de l’Associació de Farmacèutics
Rurals de Catalunya (AFRUC) a municipis de Tarragona i Lleida, amb la col·labora-
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ció dels Col·legis de Farmacèutics i el Departament de Salut. Més endavant, al 2009
s’incorporaven els Col·legis de Farmacèutics de Girona i Barcelona.
Durant el 2015 s’han realitzat 341 sessions, que s’han dut a terme a 243 poblacions diferents i han estat impartides per 202 farmacèutics comunitaris; el nombre
total d’assistents ha estat de 5.618. La mitjana d’assistents per sessió ha estat de 16.
Els temes que han format part de la cartera del Programa i que s’han ofert al 2015,
han estat: a) Bon ús dels medicaments; b) La importància de seguir bé els tractaments i c) Què cal saber de la hipertensió arterial. De cara al 2016, s’han introduït
dos temes més, un dedicat a la hipercolesterolèmia i un altre a la diabetis.
Amb els deu anys de vida d’aquest Programa s’ha demostrat que el farmacèutic
comunitari és el professional sanitari idoni per aconseguir implantar programes de
gran cobertura poblacional. Així mateix, la coordinació d’aquest tipus de programes
entre les administracions públiques i els col·legis professionals constitueixen una
eina fonamental per l’èxit d’aquestes actuacions.
4. Xarxa de farmàcies sentinelles, que s’ha posat en marxa com a prova pilot
aquest mes de març, amb la participació de 22 farmàcies comunitàries de la província de Barcelona, una per sector sanitari, que garanteixen la cobertura de tot el territori de manera representativa d’acord amb el nombre de població potencial atesa.
L’objectiu de la xarxa és contribuir a l’obtenció de dades vàlides generades per la
pròpia dinàmica assistencial que té lloc en una farmàcia comunitària i que es puguin
integrar en altres sistemes de vigilància epidemiològica més complexos. El servei
fonamental de la farmàcia sentinella és la notificació de determinats esdeveniments
considerats d’interès, centrats en tres grans àrees: a) Activitats de farmacovigilància;
b) Monitoratge de l’abús o ús recreatiu de medicaments; i c) Vigilància sindròmica episòdica o contínua. La prova pilot s’ha realitzat sobre les dues primeres àrees.
5. Participació en les estratègies de reducció de danys, mitjançant el Programa de
tractament de manteniment amb Metadona (TMM), concertat ja des del 1998. Les
farmàcies comunitàries autoritzades per participar en aquest programa, elaboren,
dispensen i administren la Metadona a determinats pacients inclosos al programa.
Com a conclusió, des del Departament de Salut i el CatSalut, es considera que
s’ha de continuar treballant en la línia estratègica per ampliar el rol de la farmàcia
comunitària i integrar-la de forma efectiva en el sistema de salut. La farmàcia comunitària s’ha de veure com un recurs valuós pel sistema, en tant que representa una
xarxa pròxima, accessible i amb capil·laritat a tot el territori, atès que compta amb
professionals sanitaris capaços de resoldre consultes i fer determinades actuacions
que poden evitar la sobre freqüentació a nivells assistencials superiors, i fer més eficient el sistema.
Per tant, s’està treballant en la direcció correcte i ja s’han acomplert alguns dels
objectius marcats pel Departament de Salut. No obstant això, caldria avançar en aspectes com garantir la continuïtat de l’atenció farmacèutica durant la transició dels
pacients entre els centres d’urgències o hospitalaris i llurs domicilis i seguir avançant cap a un model on s’empoderi a la farmàcia comunitària i s’integri definitivament en el sistema sanitari.
En segon lloc, pel que fa a l’atenció primària de salut, des del Departament de
Salut i el CatSalut s’ha iniciat des de fa mesos el procés de reflexió al voltant del
nou model d’atenció primària i comunitària, que culminarà amb la presentació del
Pla Estratègic d’Atenció Primària i Salut Comunitària. Aquest presentarà una clara
orientació comunitària, fent especial èmfasi en l’atenció centrada en les persones,
la continuïtat assistencial, l’augment de la resolució de l’atenció primària i la intersectorialitat.
Com a primera etapa del Pla entre els mesos d’abril i setembre del 2016 s’ha
realitzat un procés participatiu de reflexió al voltant del model d’atenció primària.
Un procés desplegat a través d’una metodologia participativa que va involucrar més
de 120 persones, entre pacients, cuidadors i professionals experts dels diversos àm29
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bits de l’organització sanitària (assistencials, proveïdors, gestors i planificadors) amb
l’objectiu d’identificar els aspectes susceptibles de millora i, molt especialment, els
instruments necessaris per dur-hi a terme els canvis desitjables.
Aquest treball ha culminat en l’elaboració del document de recomanacions, com
a resultat final d’aquesta primera etapa, que servirà de base per la definició del Pla
Estratègic d’Atenció Primària i Salut Comunitària que es preveu es presentarà el
primer trimestre de l’any 2017
Pel que fa a l’ampliació d’horaris de l’atenció d’urgències als centres d’atenció
primària, des del Departament de Salut i el CatSalut s’està realitzant una revisió dels
criteris que han de regir el disseny de la xarxa d’atenció continuada, que ha d’estar
basada en un model d’atenció a la ciutadania que reculli aspectes més enllà de l’activitat. S’ha de tenir en compte l’equitat de tot el territori i les desigualtats en relació
a l’accessibilitat, desigualtats en salut, tipus d’activitat i diferents recursos presents
a cada territori (Punt d’Atenció Continuada –PAC–, Centre d’Urgències d’Atenció
Primària –CUAP–, hospitals) inclosa l’atenció domiciliaria desplegada o els recursos socials.
A la vegada, durant el darrer trimestre de 2016 es realitzarà un procés participatiu amb els ens representatius del món local, obert a la ciutadania, professionals i
proveïdors, per recollir les sensibilitats territorials en el disseny i consens dels nous
criteris. Un procés participatiu que es concreta en una sessió amb el món municipal,
vuit sessions de debat territorials i una participació en línia oberta a tota la ciutadania.
D’altra banda, el compromís del Govern amb les persones afectades per fibromiàlgia (FM), síndrome de fatiga crònica (SFC) i sensibilització química múltiple
(SQM) queda palès en incloure l’elaboració del Pla d’atenció a les persones afectades per Síndromes de Sensibilització Central (SSC) com un dels projectes del Pla de
Govern de la XI Legislatura i del nou Pla de Salut de Catalunya 2016-2020.
Aquest compromís està basat en tres eixos:
1. Intensificar la formació a tots els professionals sanitaris implicats en el maneig
de les SSC, especialment en els àmbits d’atenció primària.
2. Impulsar un procés d’acreditació i avaluació de la qualitat de les unitats d’expertesa territorials.
3. Posar en marxa un nou mecanisme de contractació del CatSalut per garantir
una atenció accessible i integrada.
En tot el procés de disseny i implementació del Pla es té en compte la veu i opinió dels familiars i pacients afectats per SSC, tant a través de les entitats representades en el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya, alhora de consensuar els
elements principals que formen part del model, així com, en el futur, en la Comissió
de Seguiment que està previst crear per a aquest Pla.
El model s’articula amb la creació d’unitats d’expertesa (UE) funcionals en el
territori. Aquesta unitat d’expertesa se situa en una posició intermèdia entre l’atenció primària i l’especialitzada (medicina interna, reumatologia, toxicologia, al·lergologia, segons la patologia). La unitat d’expertesa estarà dirigida per un coordinador,
disposarà d’un espai físic i una agenda d’activitats i comptarà amb el suport d’altres
professionals i serveis específics (grups psicoeducatius, atenció psicològica, exercici
físic i fisioterapeuta, treballadors socials, etc.).
Les propostes orientades per a la planificació territorial de l’oferta de serveis
d’UE són:
– Desenvolupar els circuits d’atenció a nivell territorial amb la participació adequada dels diferents nivells assistencials i dels perfils professionals
– Equilibrar la composició de perfils professionals per oferir una atenció de la
màxima qualitat i eficiència i fer front a la demanda esperada. En aquest sentit s’han
d’incrementar els recursos de psicologia, fisioterapeutes i personal d’infermeria.
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– Adequar l’organització del model d’atenció per oferir una atenció tan equitativa com sigui possible quant a l’accessibilitat i als resultats amb les següents orientacions:
Cada regió sanitària haurà de disposar d’una UE acreditada per FM i SFC, a
excepció de la Regió Sanitària Barcelona que en disposarà d’un mínim de quatre.
Per al conjunt de Catalunya caldrà acreditar, a més a més, dues UE per a l’atenció
del SQM.
El procés d’acreditació de les UE es realitzarà durant el darrer trimestre de l’any.
En tercer lloc, quant als centres hospitalaris del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), el Govern té intenció de recuperar tan aviat
com sigui possible les dotacions que permetin disposar de les plantilles professionals suficients i revertir la precarització laboral i pèrdua de poder adquisitiu que
aquests professionals han patit els darrers anys.
De manera anàloga, el Govern vol igualment recuperar uns nivells d’inversió que
facin possible renovar equipaments i infraestructures, desprès de l’aturada de les
inversions produïdes en el període recent. La materialització d’aquestes dues intencions està però subjecta a les disponibilitats pressupostàries, que depenen principalment de la disponibilitat de Pressupost de la generalitat i de l’assoliment d’un model
de finançament adequat a les necessitats de la població catalana que superi l’actual
situació d’insuficiència financera.
Quant a les realització de les actuacions necessàries per a dotar dels recursos necessaris els centres receptors de l’activitat fins ara realitzada als centres privats amb
ànim de lucre que no renovaran contracte, el compromís assumit pel Departament i
el CatSalut és anar derivant progressivament aquesta activitat a centres públics, en
funció dels criteris de planificació assistencial i de les necessitats del territori, garantint sempre la continuïtat de l’atenció a la ciutadania, i amb diàleg amb els agents
implicats. Alhora, cal tenir en compte que en els casos que es produeixi aquest
traspàs d’activitat, es realitza una anàlisi de les capacitats, necessitats dels serveis i
l’operativa de manera directa i estretament amb els diferents centres afectats, tant a
nivell assistencial com de recursos humans.
Per últim, pel que fa a l’atenció a les urgències, des del Departament de Salut i
el CatSalut s’està treballant en l’elaboració del Pla Director d’Atenció Continuada i
Urgent de Catalunya, amb l’objectiu de reordenar el model d’atenció a les urgències
facilitant la integració i el continuum assistencial, i l’abordatge comunitari. El treball a l’entorn d’aquest Pla es desenvolupa des de fa mesos i culminarà amb la presentació del Pla durant el primer semestre del 2017.
Una de les línies estratègiques del Pla es centrarà l’abordatge d’actuacions per a
millorar integralment l’atenció dels pacients a les urgències hospitalàries, per tal de
continuar millorant l’atenció que reben els pacients i d’adequar els temps de permanència dels pacients a les urgències hospitalàries.
En quart lloc, per tal de millorar la gestió de les llistes d’espera, el passat 4
d’abril es va presentar el Pla integral per a la millora de llistes d’espera sanitàries. El
Pla té com a objectiu principal disminuir el nombre de persones en espera i el temps
mig d’espera. Concretament, es vol reduir a la meitat el temps d’espera en proves
diagnòstiques i en primeres visites a l’especialista; i reduir un 10% el nombre de
pacients que esperen per ser operats (absorció de l’increment derivat de la reducció
del 50% del temps d’espera en proves diagnòstiques i en primeres visites especialista). Aquests compromisos estaven condicionats a l’aprovació dels pressupostos de la
Generalitat de Catalunya per al 2016, i s’havien d’assolir en el termini de 12 mesos
a partir de la seva aprovació La no aprovació del pressupost de la Generalitat per
l’any 2016 dificultarà el compliment de les xifres esmentades. El segon objectiu del
Pla és garantir una priorització basada en criteris clínics i socials, aplicant el model de priorització de pacients en llista d’espera realitzat per l’Agència de Qualitat i
Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS).
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L’increment d’aquesta activitat addicional havia de possibilitar que els centres del
Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), en el termini
de dotze mesos:
– Augmentessin en més de 20.000 les intervencions quirúrgiques. Suposant un
increment del 6% de l’activitat respecte de l’any anterior.
– Duguessin a terme 30.000 proves diagnòstiques més, el que suposaria un increment del 5,1% de l’activitat respecte l’any anterior. El temps mitjà d’espera disminuiria de 71 dies a 35.
– Realitzessin 300.000 visites a consultes externes, el que suposaria un increment del 6,4% de l’activitat respecte l’any anterior. El temps mitjà d’espera disminuiria de 163 dies a 82.
Cal dir que tot i no disposar dels recursos addicionals que preveia el pressupost
de 2016, des del Departament de Salut s’està treballant per continuar millorant la
gestió de les llistes d’espera i reduir els temps d’espera dels ciutadans, per tal de millorar la qualitat de l’atenció sanitària que reben.
En aquest sentit, en les dades de llistes d’espera del mes de juny de 2016, s’observa que el Departament de Salut, mitjançant el CatSalut, ha augmentat l’activitat
quirúrgica i diagnòstica, així com les primeres visites de consultes externes a Catalunya. En concret, entre el mes de juny de 2016 i el mateix període de l’any passat,
les intervencions quirúrgiques han crescut un 3,8%, mentre que el nombre de proves
s’ha incrementat un 24% i les primeres visites a consultes externes ho han fet un
18,8%. Malgrat no disposar dels recursos addicionals previstos en l’avantprojecte
de llei de pressupostos del 2016, durant aquest primer semestre el Departament de
Salut ha fet un esforç per realitzar prop de 185.000 intervencions quirúrgiques de
llistes d’espera.
Pel que fa a les proves diagnòstiques, aquestes han augmentat un 24% respecte el
juny de 2015. Els pacients en llista d’espera per a realitzar-se una prova diagnòstica
disminueixen un 4,7% respecte al desembre de 2015.
En relació a les primeres visites a consultes externes, aquestes han augmentat un
18,8% respecte el mes de juny de 2015. Els pacients que estan en llista d’espera per
a primera visita a consultes externes han disminuït un 16% respecte el desembre de
2015.
A més de l’increment de l’activitat, els altres 3 eixos d’actuació del Pla, que es
realitzaran ja que no estan subjectes a l’aprovació del pressupost, són els següents:
– L’apoderament de l’atenció primària. Es dota l’atenció primària de capacitat
de programació directa de primeres visites a consultes externes, de manera que
gestionen part del pressupost destinat a les primeres visites de consultes externes, i
s’augmenta la seva capacitat de resolució en l’atenció als pacients crònics i als pacients que són derivats a consultes externes hospitalàries. Aquestes actuacions ja
s’han començat a desplegar, iniciant-se en la programació directa de visites a l’atenció especialitzada des de la primària, per exemple en dermatologia, traumatologia,
cardiologia o oftalmologia.
– La gestió proactiva dels pacients en llista d’espera. A partir del passat mes de
juliol els hospitals han de lliurar als pacients un document informatiu d’intervenció
quirúrgica en el moment d’inclusió a la llista d’espera, mentre que, alhora, contactaran amb el pacient per telèfon per a comunicar alternatives d’intervenció abans que
finalitzi el temps de referència.
– Informació més accessible. Es publiquen semestralment les llistes actualitzades al web del CatSalut en format de dades obertes, de manera que es pot consultar,
per exemple, el volum de pacients en espera i el temps mig d’espera, amb desglossament per centre i tipus d’intervenció o prova. Aquest nou format de dades obertes
es pot consultar al web del CatSalut. A la vegada, des del passat mes de juliol es
publica la informació de manera individual de les persones que estan en llista a La
Meva Salut (motiu i data d’inclusió).
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A banda, i com a mesura que s’introdueix ara en aquest Pla integral, es recupera
la pràctica de realitzar auditories externes periòdiques per tal de garantir un correcte
procediment i tractament de l’ús de les dades, augmentar la qualitat dels registres i
obtenir informació més acurada. Aquest procés haurà de permetre millorar la informació sanitària, la gestió de les llistes d’espera i la presa de decisions.
Sobre el grau de compliment de la Resolució 638/X, del Parlament de Catalunya,
sobre la recuperació de l’activitat i l’amortització dels deutes pendents de l’Hospital
de Mataró, la Resolució 956/X, del Parlament de Catalunya, sobre el sanejament del
dèficit del Consorci Sanitari del Maresme i la Resolució 1113/X, del Parlament de
Catalunya, sobre l’assignació pressupostària de l’Hospital de Mataró per al 2015.
Des del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) s’ha donat compliment a les resolucions més amunt esmentades i es continua duent a terme
actuacions per a garantir la suficiència econòmica i de gestió del Consorci Sanitari
del Maresme.
Pel que fa a la Resolució 638/X, les derivacions de pacients entre centres del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) es realitzen amb
l’objectiu de disminuir la mitjana de temps d’espera per determinades intervencions
quirúrgiques i per millorar l’equitat en l’accés als serveis per part dels pacients en
diferents territoris. Aquestes es realitzen quan el centre en qüestió no té suficient
capacitat per a dur-les a terme. Així doncs, els trasllats són de pacients pendents
d’intervenció quirúrgica als quals se’ls hi ha ofert una alternativa per poder ser intervinguts abans, i es realitzen sempre amb l’aprovació i consentiment dels pacients.
El resultat d’aquestes derivacions és satisfactòria per part dels usuaris. D’altra banda, també es realitzen derivacions de pacients entre hospitals per tal de garantir una
atenció d’excel·lència i vetllar per assolir els millors resultats pel pacient, en casos
en els que un determinat tractament o intervenció es realitzi només a determinats
centres de referència del territori.
En relació amb el deute pendent, el Departament de Salut va pressupostar i realitzar el pagament a l’Hospital de Mataró d’1,5 M€ a l’anualitat 2014, d’acord amb
els compromisos establerts.
Quant a la Resolució 956/X, s’ha elaborat el Pla d’Empresa 2015-2017 amb l’objectiu de garantir la viabilitat i afrontar el retorn de l’endeutament, i continuar garantint la prestació dels serveis sanitaris de qualitat.
Amb referència a la Resolució 1113/X, s’han pres diverses mesures per garantir
la suficiència econòmica i de gestió del Consorci Sanitari del Maresme.
En els darrers anys s’han elaborat diversos plans d’empresa amb la finalitat
d’equilibrar els resultats del Consorci, que han comportat un increment de la compra de serveis. El Pla d’empresa 2003-2005 perseguia aconseguir l’equilibri financer
i generar recursos propis per finançar les inversions de reposició. Pel que fa al Pla
d’empresa 2005-2007, aquest va prioritzar la incorporació de la línia sociosanitari
al Consorci. Tot i així, el Consorci ha necessitat en els darrers tres anys (2013, 2014
i 2015) que el CatSalut aportés 1,6 M€ anuals (4,8 M€ en total) destinats a finançar
l’endeutament de la institució. A més, l’any 2014 es va incrementar en 1,4 M€ la contractació de serveis sanitaris, import que s’ha mantingut durant l’any 2015 i que es
preveu mantenir consolidat per a l’any 2016. Aquests compromisos han estat inclosos en el nou Pla de reequilibri 2015-2017.
El nou Pla de reequilibri 2015-2017 del Consorci ha suposat un pressupost addicional a càrrec del CatSalut per a l’any 2015 de 5,6 M€. Aquests han anat destinats
a ampliar els llits de pacients crítics, a incrementar l’activitat quirúrgica per tal de
millorar la llista d’espera i a incrementar de manera addicional l’activitat contractada a l’hospital d’aguts. Aquests increments d’activitat han possibilitat que s’hagin
pogut realitzar 900 intervencions més.
Alhora el Consorci està desplegant accions per a millorar la seva l’eficiència, garantint la qualitat de l’atenció que presta. Per aquest any 2016, el CatSalut està tre33
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ballant per incrementar el finançament pel retorn de l’endeutament fins a un import
de 2,9 M€ i, alhora, continuar incrementant la compra addicional d’intervencions
quirúrgiques per un import de 0,9 M€. A més, també s’està treballant per equilibrar
la línia assistencial sociosanitària del Consorci, així s’ha incrementat el contracte
de l’any 2016 en 0,46 M€ i està previst que per a l’any 2017 també hi hagi una assignació addicional.
Totes aquestes actuacions que s’estan implementant han de permetre continuar
millorant l’accessibilitat i reforçar la qualitat de l’atenció sanitària de la població de
la comarca del Maresme.
Cal tenir en compte també que el Consorci ha mostrat bons resultats assistencials en l’avaluació dels objectius de contractació i en els informes de la Central de
Resultats elaborats per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya
(AQuAS), i presenta un alt nivell de satisfacció en les enquestes de valoració dels
usuaris.
Barcelona, 23 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 61/XI, sobre el sistema de
protecció a la infància
390-00061/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 47558 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 61/XI sobre el Sistema de protecció
a la infància (tram. 390-00061/11), 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 desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar
compliment als objectius que s’hi especifiquen.
Barcelona, 17 de gener de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Annex

Us faig saber que en relació a disposar d’un protocol per la confecció de les Síntesis Avaluatives, des de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència
(DGAIA) s’ha constituït un grup de treball format per tècnics de diferents equips
que estan elaborant un document base que ha de servir com a guia per la seva confecció. Aquesta publicació no parteix de zero sinó que es basa en un document ja
existent i vigent. S’ha revisat que a, més a més de tot el contingut que ja es tenia, es
reculli també el que es proposa a la moció actual. En aquest sentit, s’està treballant
per tal que el Sini@ (Sistema d’informació d’infància: que centralitza tota la informació referent al sistema de protecció a la infància) pugui recollir aquests punts.
En aquest context de treball esperem que la guia per a la confecció de les Síntesis
Avaluatives estigui a punt per ser comunicada a tots els professional a principis del
mes de març d’enguany. Ara mateix ja estem treballant sobre un primer esborrany
del document i esperem rebre les aportacions dels diferents equips en breu.
En aquest treball hi constarà: els antecedents i la història familiar dels menors;
informació aportada pels equips d’atenció primària; recull i data d’entrevistes fetes i
4.50.02. Compliment de mocions
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professional que les ha realitzat, informació a partir de l’eina de cribratge, detall de
les eines utilitzades pel diagnòstic, compareixença amb la opinió de l’infant o jove;
descripció dels indicadors de desemparament, informació sobre la família extensa,
proposta de mesura i pla de treball, així com la proposta de règim de vistes. Vull
destacar que el règim de visites queda expressament recollit en una resolució que
acompanya la mesura aplicada per l’administració.
Per altra banda, us faig saber que, tal i com es demana en el punt a de la Moció
61/XI sobre el Sistema de protecció a la infància actualment tots els informes dels
equips transversals (informes escolars, mèdics i psicològics) intervenen en la síntesi
avaluadora. En totes les Síntesis Avaluatives es té en compte, i es recull com annex,
l’informe elaborat pels serveis socials. En aquest informe s’inclou un apartat –Situació socioeconòmica familiar– on es descriu la situació del nucli familiar així com
les accions realitzades pels equips de serveis socials de l’ens local.
Amb tot, el Pla individual es un document que recull totes les accions de l’àmbit
socioeducatiu que des de l’equip tècnic han proposat i acordat amb la família. S’adjunta a la Síntesi Avaluativa o quan aquesta s’actualitza, i s’adjunta al corresponent
informe de seguiment. És conegut per la família i es revisa per avaluar el nivell de
compliment dels acords proposats.
En relació al Compromís Socioeducatiu (COSE), aquest document es redacta per
escrit i es signa per part de la família. Conté el principals acords que la família assumeix en relació a la atenció, cura i educació dels seus fills. La famílies que signen
un COSE tenen dret a poder accedir a una ajuda econòmica que ha de facilitar que
assoleixin els compromisos presos amb l’equip tècnic.
El pla de treball signat amb la famílies es redacta en termes que siguin comprensibles per la família. Alhora s’informa a la família dels indicadors que ens permetran observar quina ha estat la millora protagonitzada i quins son els factors que
resten per treballar i/o consolidar.
En relació a les visites, amb data 28 de desembre de 2016 s’ha elaborat una directriu conjunta amb l’Institut Català d’Acolliment i l’Adopció i la DGAIA en què
queden clarament identificats els termes i condicions de les mateixes. Els respectius
equips tècnics encarregats del seguiment de l’evolució de la situació familiar tenen
l’encàrrec d’elaborar semestralment un informe on es detalli l’evolució de la família, l’assoliment dels objectius i el nivell de risc encara existent en el nucli familiar.
Així mateix, en tots els casos sense excepció, es vetlla per tal que la separació de
l’infant dels seus progenitors es faci dins un entorn protector i conciliador. Es planifica amb la família com serà la separació així com, també, s’intenta que la família
accepti la mesura com una ajuda en el procés de creixement, educació i maduració
del seu fill. En tots els casos s’estudia la possibilitat que sigui la pròpia família qui
acompanyi a l’infant al recurs assistencial i se li expliqui la mesura que es prendrà.
Durant el procés de diagnòstic, la família té la oportunitat d’aportar durant les
entrevistes, tota la informació que consideri necessària per l’argumentació de la situació que ha iniciat l’expedient de risc.
En aquest sentit tots els Equips d’Atenció a la Infància han d’informar, a la corresponent Síntesi Avaluativa, que s’ha escoltat a la família i se li ha pres compareixença, alhora, que se’ls ha informat de la via administrativa i judicial que poden
seguir per oposar-se a la mesura, així com que se’ls ha fet arribar una còpia del pla
de treball i una proposta del règim de visites. A més cal assegurar que, en les reunions entre la família i la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència,
es permet l’assistència d’un advocat que representi la família.
D’una altra banda, la família té dret a sol·licitar una còpia del seu expedient tal i
com clarament queda detallat a la llei de protecció de dades, en els termes, terminis
i condicions que marca dita llei.
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Des del Departament i a través de la Direcció General d’Atenció a la Infància i
l’Adolescència, s’està en contacte amb el ministeri fiscal per demanar que els infants
rebin un tracte judicial adient a les seves necessitats i situació familiar.
Convé destacar que els Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA)
són equips gestionats pels Consells Comarcals i pels Ajuntaments de més de 50.000
habitants. En aquest sentit la seva dependència orgànica i jeràrquica recau en aquests
ens locals. Per tant, davant qualsevol queixa o procediment de sol·licitud d’informació concreta, aquesta ha de seguir la mateixa via que qualsevol altra que es doni en
aquell ens local. Disposant, doncs, de les mateixes garanties que en qualsevol altra
qüestió que es doni en altres departaments de la mateixa institució.
Des de la DGAIA mostrem tota la nostra predisposició per a col·laborar activament amb la Fiscalia de Menors per a impulsar processalment els expedients judicials sobre mesures legals relatives a la protecció de menors.
Aprofito per a fer ressaltar que, en relació als EAIA, amb la signatura del contracte programa 2016-2019 està prevista la incorporació de prop de 60 nous professionals als EAIA. A partir d’aquesta incorporació es garantirà que tots els EAIA de
Catalunya compleixen la ràtio d’atenció indicada a la cartera de serveis. Per altra
banda, fem saber que durant el període de vigència d’aquest contracte es desplegaran els equips EFI per tot el territori català.
Des de la DGAIA seguim plantejant un pla de formació específic per a professionals del sistema de protecció a la infància que ha de permetre que els tècnics rebin
la formació necessària. Aquest pla de formació no és nou sinó que es desenvolupa
anualment. Disposa de continguts específics per oferir més eines i tècniques d’intervenció als EAIA, alhora, que aquests equips poden sol·licitar una supervisió tècnica
per millorar l’abordatge dels casos i el treball de l’equip.
Per acabar, fem saber que en relació al fet de fer públiques, en el termini de tres
mesos, i amb periodicitat mensual, les dades desagregades i amb el més gran detall territorial: sobre el nombre d’infants i joves les famílies dels quals reben ajut
i de quina mena i altres... ja n’hem donat compliment, així com ja s’està fent el seguiment, desagregant per sexes, dels nois i noies que surten dels centres residencials d’acció educativa a l’edat màxima, principalment dels indicadors que permeten
conèixer-ne el grau d’integració social.

Control del compliment de la Moció 62/XI, sobre la futura banca
pública catalana i l’Institut Català de Finances
390-00062/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 47432 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 24.01.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 62/XI, sobre la futura banca pública
catalana i l’Institut Català de Finances (tram. 390-00062/11), us informo del següent:
L’ICF ja ha finalitzat el seu procés intern d’adaptació de la governança, normativa i procediments, amb l’objectiu d’equiparar-se a la resta d’entitats de crèdit públic.
En paral·lel, el Govern ja va modificar el marc legislatiu de l’Entitat per adequar-lo a
la normativa financera europea vigent. L’ICF ja està sotmès per Llei al compliment
de la normativa per a les entitats de crèdit i ja opera com un banc públic d’inversió, a imatge i semblança de gairebé un centenar d’entitats financeres públiques que
operen a Europa.
4.50.02. Compliment de mocions
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D’acord amb els requeriments dels reguladors, l’entitat ha adaptat els seus òrgans de govern –actualment formats majoritàriament per consellers independents–,
l’estructura, les funcions clau, les polítiques i els procediments, així com també els
controls interns i externs.
Per homologar-ho a tots els efectes davant dels supervisors estem impulsant a
través de l’EAPB (Associació Europea de Bancs Públics) la regulació de la figura dels Bancs Públics de Desenvolupament (promotional banks) a nivell europeu a
través de l’EBA (European Banking Authority) i de la Comissió Europea, que està
pendent de definir i de tenir un marc normatiu de referència. En aquest sentit, les
institucions europees ja han començat a elaborar propostes que reconeixen la singularitat del paper dels promotional banks en aquest marc normatiu.
En aquest àmbit, l’ICF treballa conjuntament amb l’EAPB (European Association of Public Banks), associació de la qual és membre des de 2014. Recentment, en la
darrera Assemblea General, celebrada el 15 de novembre, l’ICF ha estat reelegit com
a membre de la Junta Directiva per a un segon mandat consecutiu de dos anys més.
Pel que fa a l’activitat de l’entitat, durant el 2016 i fins al 30 de setembre, l’ICF ha
facilitat l’accés al finançament, mitjançant préstecs i avals, per un import de 403,6
milions d’euros, a 1.138 empreses, un 97% de les quals són pimes i emprenedors.
El nombre de préstecs i/o avals concedits ha crescut un 14% respecte del mateix
període de l’any anterior, fins a les 1.659 operacions. També ha crescut un 9,5% el
nombre d’empreses finançades. L’import mitjà per operació ha estat de 243.000 euros. Aquest finançament ha permès crear i/o mantenir més de 37.000 llocs de treball.
El 84,3% del volum d’inversió creditícia s’ha destinat a finançament nou, enfront
del 71,6% del mateix període de 2015. El nombre d’operacions de refinançament
s’ha reduït de gener a setembre, com a conseqüència de la millora de la situació econòmica i financera de les empreses que han rebut finançament de l’ICF.
Com a banc públic d’inversions (promotional bank), en el desenvolupament de la
seva activitat, l’ICF compleix amb als principis de la banca pública, el codi de bones
pràctiques i els mecanismes de control interns i externs, d’acord amb els requeriments dels reguladors i els fixats per la Generalitat de Catalunya.
D’altra banda, el Govern pel que fa a la promoció dels principis, valors i objectius de la banca ètica i cooperativa a Catalunya va impulsar, al setembre de 2015,
juntament amb el sector cooperatiu i diverses entitats financeres el programa Capitalcoop, una iniciativa enfocada a facilitar l’accés a finançament de cooperatives i
societats laborals gràcies a l’increment dels seus fons propis i, per tant, una millora
de la seva solvència financera.
Fonamentalment, aquest programa consisteix en subvencionar les persones sòcies de cooperatives i societats laborals que sol·licitin préstecs per a destinar-los al
capital social de la seva empresa. D’aquesta manera s’impulsa la capitalització d’aquest tipus d’empresa i es possibilita l’obertura posterior d’altres línies de finançament, especialment del circulant.
La iniciativa va ser possible gràcies a un acord signat entre el Govern, a través
del Departament d’Empresa i Ocupació, la Fundació Seira (que dóna suport financer
a les cooperatives de treball associat), diverses entitats de finances ètiques i cooperatives (Cajamar, Laboral Kutxa, Fiare Banca Etica i Coop57), i dues Societats de
Garantia Recíproca (Avalis i Oinarri).
L’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) vinculada al
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, té entre
els seus objectius estratègics el de fomentar el coneixement i el compromís cívic
de la ciutadania de Catalunya amb el desenvolupament humà sostenible mitjançant
l’educació i la sensibilització. En la línia d’aquest objectiu, la institució treballa per
potenciar el consum responsable i unes relacions comercials mundials més equitatives. Ho fa mitjançant, d’una banda, l’aplicació d’una política interna de coherència
i, de l’altra, donant suport a iniciatives com la Festa del Comerç Just i la Banca Èti37
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ca. També l’ACCD dona suport a l’actuació de FETS-Finançament Ètic i Solidari,
associació de segon nivell, que agrupa entitats del Tercer Sector i l’Economia Social
i Solidària que volen promoure el finançament ètic i solidari al nostre país.
A més, des del portal jovecat.gencat.cat es difonen els principis i valors que inspiren la banca ètica.
Barcelona, 16 de gener de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.05.

Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Marc Antoni Malagarriga-Picas,
representant del Banc d’ADN, davant la Comissió d’Acció Exterior i
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència perquè informi
sobre la localització i la identificació de persones desaparegudes en
el context de la Guerra Civil
356-00478/11
SOL·LICITUD

Presentació: Ferran Pedret i Santos, del GP SOC (reg. 48027).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions
Institucionals i Transparència, 23.01.2017.

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

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques
corresponents al Programa anual d’actuació estadística per al 2015
334-00056/11
PRESENTACIÓ: CONSELLER DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I
D’ECONOMIA I HISENDA
Reg. 48100 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del
Parlament, 24.01.2017

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
D’acord amb el que disposa l’article 20.2 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del
Pla estadístic de Catalunya 2011-2014, us trameto, en suport digital, l’Informe sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques corresponents al Programa anual
d’actuació estadística per a l’any 2015.
Ben atentament,
Barcelona, 20 de gener de 2017
Oriol Junqueras i Vies, Oriol Junqueras i Vies, conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
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4.70.10.

Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al
setembre del 2016
337-00022/11
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 47384 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 24.01.2017

A la presidenta del Parlament

Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a
la televisió i a la ràdio durant el mes de setembre de 2016, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.
Cordialment,
Barcelona, 13 de gener de 2017
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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