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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 451/XI del Parlament de Catalunya, sobre la potenciació 
del pla d’envelliment actiu
250-00625/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 320

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la potenciació del pla d’enve-
lliment actiu (tram. 250-00625/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i 
l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 45653).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar oferint i potenciar programes i iniciatives per a la promoció de l’en-

velliment actiu i per a la prevenció de la dependència destinats a persones de més 
de seixanta-cinc anys, en un nombre suficient per a les necessitats demogràfiques i 
socials, especialment en casals de gent gran o centres cívics.

b) Impulsar programes específics de recuperació, manteniment i potenciació de 
les capacitats físiques de la gent gran.

c) Posar en marxa programes de detecció de deteriorament funcional i cognitiu 
lleu en gent gran.

d) Impulsar i dotar pressupostàriament programes d’intervenció adreçats a la 
gent gran en situació de risc.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Maria Rosell i Medall; la presidenta 

de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 452/XI del Parlament de Catalunya, sobre les places de 
residències i centres de dia per a la gent gran a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00680/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 320

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer 
de 2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les residències i els cen-
tres de dia de Santa Coloma de Gramenet (tram. 250-00680/11), presentada per la 
diputada Noemí de la Calle Sifré, del Grup Parlamentari de Ciutadans, el diputat 
Raúl Moreno Montaña, del Grup Parlamentari Socialista, la diputada Marta Ribas 
Frias, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, el diputat Fernando Sánc-
hez Costa, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i la diputada Ga-
briela Serra Frediani, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent, i també l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 46574).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Ampliar el nombre de places públiques de residències per a la gent gran a San-

ta Coloma de Gramenet.
b) Obrir de manera immediata el centre de dia públic per a la gent gran en l’es-

pai ja construït amb aquesta finalitat a la residència pública Ramon Berenguer de 
Santa Coloma de Gramenet, tal com aquest Parlament ha reclamat reiteradament 
des del 2014.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Maria Rosell i Medall; la presidenta 

de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 458/XI del Parlament de Catalunya, sobre la regulació de 
la segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals, bombers, 
agents rurals i personal penitenciari
250-00654/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 321

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la segona activitat dels mossos d’es-
quadra, els policies locals i els bombers (tram. 250-00654/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans, el Grup Parlamentari Socialista, el Grup Parlamentari 
de Catalunya Sí que es Pot i el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 
i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - 
Crida Constituent (reg. 43412).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a evitar que en l’aplicació de la re-

gulació de la segona activitat a mossos d’esquadra, policies locals, bombers, agents 
rurals i personal penitenciari es continuï vulnerant la Convenció internacional sobre 
els drets de les persones amb discapacitat, aprovada per Nacions Unides el desem-
bre de 2006, que és d’aplicació directa a totes les administracions de Catalunya, i 
adoptar amb aquest objectiu les mesures transitòries següents: 

a) Assegurar que els funcionaris al servei dels cossos esmentats amb una di-
versitat funcional o discapacitat emparada per l’article 1 de la dita Convenció se’ls 
apliquin les disposicions contingudes en l’article 27, que regula els drets laborals de 
les persones amb discapacitat, i vetllar perquè es facin els ajustos del lloc de treball 
que siguin raonables i es garanteixi a les persones afectades el respecte a llur dig-
nitat inherent.

b) Assegurar que els funcionaris al servei dels cossos esmentats que tinguin re-
coneguda una incapacitat laboral permanent i mantinguin les capacitats laborals 
siguin destinats d’una manera immediata i amb caràcter provisional a un lloc de 
treball adequat a llur diversitat funcional, sense que els sigui retirada la credencial 
i sense que pateixin cap pèrdua econòmica ni pateixin un greuge comparatiu amb 
relació a la resta de companys del cos.

c) Promoure que les administracions competents dictin, en congruència amb 
l’autonomia municipal, i fins a l’entrada en vigor de la futura llei de regulació de la 
segona activitat per a mossos d’esquadra, policies locals, bombers, agents rurals i 
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treballadors penitenciaris, les resolucions provisionals de canvi de lloc de treball per 
assignació d’una segona activitat.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Eva Granados Galiano; el president 

de la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 459/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’assumpció de 
la responsabilitat patrimonial de l’Administració de la Generalitat 
respecte a les associacions sindicals de seguretat privada com a 
conseqüència de la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
250-00656/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 321

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la responsabilitat patrimonial de l’Ad-
ministració relativa a la seguretat privada derivada de la Sentència 773/2016 del 
Tribunal Suprem (tram. 250-00656/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit 
Popular de Catalunya, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 45666).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a abonar d’una manera proactiva i 

diligent, en els casos en què sigui procedent, d’acord amb la normativa regulado-
ra de la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques, les despeses 
indegudes que els afiliats de les associacions sindicals de seguretat privada van 
haver d’assumir per adaptar-se a l’article 1 de l’Ordre del Departament d’Interior 
INT/15/2012, anul·lat per mitjà de la Sentència 872/2013 del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya i la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Eva Granados Galiano; el president 

de la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 460/XI del Parlament de Catalunya, sobre la dotació de 
mossos d’esquadra destinats a atendre casos de violència masclista
250-00664/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 321

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos d’Es-
quadra destinats a casos de violència masclista (tram. 250-00664/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 43413) i pel Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí (reg. 45669).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació a la dotació de mossos d’esquadra des-

tinats a atendre casos de violència masclista, i sens perjudici de les mesures de for-
mació i conscienciació social que calgui aplicar en altres àmbits d’actuació, insta el 
Govern a: 

a) Fer un estudi, amb caràcter urgent, dins el present període de sessions, per a 
determinar les necessitats reals del nombre d’efectius de mossos d’esquadra que han 
d’ésser destinats als Grups d’Atenció a la Víctima (GAV).

b) Ampliar del nombre d’efectius indicat per l’estudi a què fa referència la lletra a,  
en funció de les necessitats reals que determini, la plantilla de mossos d’esquadra 
destinats als GAV, i proveir les noves places en un període màxim de sis mesos.

c) Potenciar la formació i especialització dels mossos d’esquadra destinats als 
GAV.

d) Dur a terme un programa de formació específica destinat a les unitats de se-
guretat ciutadana dels mossos d’esquadra a fi de dotar-les de millors recursos per a 
identificar indicis de violència de gènere.

e) Incorporar la perspectiva feminista en la formació i en la intervenció dels 
GAV, per tal d’assegurar un enfocament que eviti la revictimització de les dones que 
pateixen violència masclista.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Eva Granados Galiano; el president 

de la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 461/XI del Parlament de Catalunya, sobre la modernització 
i la renovació de les dotacions de vestuari i material dels Mossos 
d’Esquadra
250-00692/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 321

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la modernització i la renovació del 
vestuari i el material dels Mossos d’Esquadra (tram. 250-00692/11), presentada 
pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 46566).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Modernitzar i renovar, en el termini de tres mesos, les dotacions específiques 

i genèriques de vestuari i material dels Mossos d’Esquadra, amb l’objectiu d’equi-
parar aquestes dotacions específiques i genèriques als estàndards dels països de 
l’entorn europeu.

b) Destinar una partida pressupostària a fer efectives aquesta modernització i re-
novació, amb la dotació suficient i amb caràcter d’oberta i ampliable, en els pressu-
postos de la Generalitat per al 2017 i, si calgués, en pressupostos successius.

c) Presentar-li, en el termini d’un any, un informe sobre el compliment d’aquesta 
resolució.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Eva Granados Galiano, el president 

de la Comissió, Matías Alonso Ruiz
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Resolució 462/XI del Parlament de Catalunya, sobre els sistemes de 
retenció infantil dels automòbils
250-00694/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 321

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre els sistemes de retenció infantil (tram. 
250-00694/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya, amb relació als sistemes de retenció infantil dels au-

tomòbils, insta el Govern a: 
a) Coordinar-se amb el Govern de l’Estat per a estudiar un canvi en la regula-

ció en matèria de trànsit i circulació de vehicles, perquè l’ús dels sistemes de retenció  
infantil en sentit contrari a la marxa sigui obligatori fins als quatre anys d’edat de 
l’infant.

b) Fer un estudi sobre l’efectivitat de l’ús dels sistemes de retenció infantil en 
sentit contrari a la marxa.

c) Dur a terme campanyes d’informació i conscienciació sobre l’ús correcte dels 
sistemes de retenció infantil en sentit contrari a la marxa.

d) Fer un estudi sobre l’efectivitat de l’ús de tots els sistemes de retenció infantil.
e) Dur a terme campanyes d’informació i conscienciació sobre l’ús correcte de 

tots els sistemes de retenció infantil.
f) Augmentar els centres o punts d’atenció destinats a informar els pares sobre 

la seguretat infantil en general i sobre els sistemes de retenció infantil en particular.
g) Informar el Parlament sobre el compliment d’aquesta resolució, tant pel que 

fa als estudis informatius com pel que fa a les campanyes d’informació i conscien-
ciació.

h) Destinar una partida pressupostària, en cas que calgui, amb la dotació sufi-
cient, per a l’execució de les accions a què fa referència aquesta resolució.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Eva Granados Galiano; el president 

de la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 463/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’accidentalitat 
viària
250-00695/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 321

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’accidentalitat viària (tram. 250-
00695/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i l’esmena presentada 
pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 46565).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar en el termini més breu possible, en qualsevol cas abans d’un mes, 

un programa específic de conscienciació dels conductors de vehicles de motor i dels 
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usuaris de vies urbanes i interurbanes, per tal d’evitar l’ús inadequat de les tecnolo-
gies de la comunicació i la informació, molt especialment de la telefonia mòbil i de 
les aplicacions mòbils dels telèfons intel·ligents.

b) Dur a terme una campanya d’informació específica en què s’incloguin les 
principals causes d’accidents de trànsit amb víctimes com a conseqüència d’infracci-
ons de les normes de circulació, amb un èmfasi especial en els excessos de velocitat 
i en la conducció sota els efectes de l’alcohol o els estupefaents.

c) Reforçar i millorar la senyalització dels trams viaris perillosos i amb concen-
tració d’accidents.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Eva Granados Galiano; la vicepresi-

denta de la Comissió en funcions de presidenta, Montserrat Fornells i Solé

Resolució 464/XI del Parlament de Catalunya, sobre la destinació de 
la recaptació de multes i sancions de trànsit
250-00699/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 321

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució (tram. 250-00699/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a destinar la totalitat de la recaptació 

obtinguda per multes i sancions de trànsit a mesures destinades a millorar la segu-
retat viària, la prevenció d’accidents i l’ajuda a les víctimes, i garantir que aquesta 
inversió no es destini a despeses no directament vinculades amb la seguretat viària.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Eva Granados Galiano; el president 

de la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 465/XI del Parlament de Catalunya, sobre la defensa de les 
llibertats democràtiques
250-00703/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Interior, sessió 15, 15.02.2017, DSPC-C 321

La Comissió d’Interior, en la sessió tinguda el dia 15 de febrer de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre la defensa de les llibertats democràtiques 
(tram. 250-00703/11), presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i les esme-
nes presentades pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent (reg. 46751).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir el lliure exercici de 

premsa i la llibertat d’expressió i no dur mai a terme cap acte que vagi en contra 
de les lleis vigents en aquest àmbit. En aquest sentit, la Policia de la Generalitat - 
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Mossos d’Esquadra ha d’actuar sempre amb ple respecte al dret i la legislació, ha de 
garantir que els professionals de la informació puguin desenvolupar llur tasca amb 
la màxima seguretat possible i ha d’evitar que siguin víctimes de coaccions per part 
de cap persona o col·lectiu.

2. El Parlament de Catalunya manifesta el seu reconeixement i ple suport a la 
tasca que acompleix la Policia de la Generalitat en matèria de seguretat ciutadana, 
i també, en tant que policia democràtica, el seu compromís en la defensa del lliure 
exercici dels drets i llibertats polítics dels ciutadans de Catalunya i de la resta de 
principis i fonaments d’una societat plenament democràtica.

3. El Parlament de Catalunya manifesta el seu ple compromís amb la transpa-
rència com a principi general i, en conseqüència, la seva determinació en la defensa 
de l’activitat del col·lectiu de periodistes, en tant que element imprescindible per a la 
transmissió de la informació, les imatges i els coneixements necessaris en una de-
mocràcia madura i plena.

4. El Parlament de Catalunya manifesta el seu rebuig als preceptes de la Llei or-
gànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, que són clarament contraris 
a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració universal 
dels drets humans o el Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del 
Tribunal Europeu dels Drets Humans, i en aquest sentit insta els grups parlamentaris 
amb representació al Congrés dels Diputats a impulsar la derogació de la dita llei.

5. El Parlament de Catalunya insta els Mossos d’Esquadra a continuar treballant 
per vetllar pel dret dels periodistes i ciutadans a captar imatges i garantir que els 
professionals de la informació puguin documentar i dur a terme llur tasca infor-
mativa en el marc de les actuacions dels funcionaris públics, segons el principi de 
transparència, per documentar les circumstàncies en què es produeixen i l’actuació 
respectuosa amb els drets fonamentals.

6. El Parlament de Catalunya reconeix que els professionals de la informació 
tenen l’empara del secret professional, que els protegeix en tota circumstància de 
la confiscació de llibretes de notes, de telèfons, d’ordinadors, de gravadores de so, 
d’imatges fotogràfiques o videogràfiques o de qualsevol altre tipus de material que 
pugui revelar llurs fonts d’informació.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Eva Granados Galiano; el president 

de la Comissió, Matías Alonso Ruiz

Resolució 473/XI del Parlament de Catalunya, sobre el finançament 
del Consorci Sanitari de Terrassa
250-00435/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 21, 16.02.2017, DSPC-C 324

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2017, ha debatut 
el text de la Proposta de resolució sobre el finançament del Consorci Sanitari de Ter-
rassa (tram. 250-00435/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 30685).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Comprometre’s a resoldre la situació d’infrafinançament del Consorci Sanitari 

de Terrassa amb un pla que estableixi un calendari i també inclogui els recursos per 
a eixugar el dèficit històric acumulat.
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b) Exigir a la direcció del Consorci Sanitari de Terrassa un pla de viabilitat, tre-
ballat conjuntament amb els ajuntaments de la seva zona de referència i els repre-
sentats dels treballadors del Consorci, que no es basi en noves retallades de salaris 
i drets laborals, i informar-ne la Comissió de Salut una vegada hagi estat adoptat.

c) Auditar la gestió i les decisions estratègiques que han portat el Consorci Sani-
tari de Terrassa a la situació actual per mitjà de la comissió de seguiment i control 
creada en el marc del dit pla de viabilitat.

d) Analitzar l’estat de les llistes d’espera i l’accés als serveis i als resultats de 
salut de la població de referència de l’Hospital de Terrassa i prendre les mesures 
necessàries per a garantir l’accessibilitat i la qualitat dels serveis, amb l’objectiu 
d’aclarir si els recursos existents a la zona de Terrassa són suficients, eficaços i si 
estan ben distribuïts pel territori.

e) Destinar, com a mínim, la partida que ja no es pagarà a l’Hospital General de 
Catalunya i a la Clínica del Vallès als hospitals públics del Vallès Occidental que 
hauran d’absorbir l’activitat que ja no hi serà derivada.

f) Fixar que l’ampliació de la dotació pressupostària per als hospitals públics del 
Vallès Occidental per l’absorció d’aquesta activitat es destini, principalment, a incre-
mentar la dotació de personal per a poder reobrir llits, quiròfans i plantes.

g) Estudiar solucions per al personal dels centres als quals es retiri aquesta acti-
vitat i que en pugui resultar afectat.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 474/XI del Parlament de Catalunya, sobre les mesures per 
a reduir els riscos en les exploracions radiològiques
250-00445/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 21, 16.02.2017, DSPC-C 324

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre les mesures per a reduir els riscos en les 
exploracions radiològiques (tram. 250-00445/11), presentada pel Grup Parlamenta-
ri Socialista, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 
29905) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 30673).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir que tota la documentació de la història clínica de la xarxa pública sa-

nitària, incloses les imatges mèdiques, estiguin disponibles per als professionals que 
atenen els pacients, per tal d’evitar repeticions innecessàries de proves mèdiques.

b) Presentar un informe sobre el grau de compliment a Catalunya dels reials 
decret 1132/1990, 1841/1997, 1566/1998, 1976/1999 i 815/2001, relatius a l’ús de 
radiacions en tractaments i exploracions mèdiques, especialment pel que fa als 
programes de garantia de qualitat, als coneixements en protecció radiològica del 
personal i a l’auditoria de l’autoritat sanitària.

c) Impulsar accions d’informació i sensibilització als pacients dels riscos asso-
ciats a cribratges de mama o a les dosis rebudes en qualsevol prova amb radiacions.

d) Elaborar guies de pràctica clínica que promoguin que els professionals de la 
salut autoritzats demanin proves radiològiques només quan no hi hagi alternatives o 
quan siguin la millor alternativa.
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e) Establir programes de formació i sensibilització dels equips d’atenció primària 
sobre els riscos potencials de l’ús de radiacions ionitzants en els exàmens mèdics.

f) Promoure la col·laboració, la coordinació i la integració dels serveis de física 
mèdica i protecció radiològica a tots els hospitals a fi d’unificar la protecció radiolò-
gica del personal i la protecció del pacient.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la 

Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 475/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’atenció 
sanitària a Castellar del Vallès
250-00466/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 21, 16.02.2017, DSPC-C 324

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 de febrer de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre l’atenció sanitària a Castellar del Vallès 
(tram. 250-00466/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, 
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 33425).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Restablir de manera immediata les urgències nocturnes del CAP Castellar del 

Vallès, per a garantir el servei d’atenció continuada nocturna a la població de Cas-
tellar del Vallès i de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental) els tres-cents seixan-
ta-cinc dies de l’any les vint-i-quatre hores del dia.

b) Estudiar la possibilitat d’incorporar especialistes i equipament per a dur a ter-
me al CAP Castellar del Vallès les visites i les proves diagnòstiques més sol·licitades 
per la seva població de referència, amb l’objectiu d’acostar l’atenció als ciutadans, 
reduir les llistes d’espera de visites i proves i descongestionar l’Hospital Parc Taulí, 
de Sabadell (Vallès Occidental), de demandes de baixa complexitat.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; el vicepresident de 

la Comissió en funcions de president, Martín E. Barra López

Resolució 476/XI del Parlament de Catalunya, sobre la sostenibilitat 
de l’Hospital Universitari Sant Joan, de Reus
250-00496/11

ADOPCIÓ

Comissió de Salut, sessió 21, 16.02.2017, DSPC-C 324

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 16 febrer de 2017, ha debatut el 
text de la Proposta de resolució sobre el compliment del Conveni col·lectiu de l’Hos-
pital Universitari Sant Joan, de Reus (tram. 250-00496/11), presentada pel Grup Par-
lamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista 
(reg. 33163) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 34328).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Continuar fent actuacions per a aprofitar els recursos de l’Hospital Universitari 

Sant Joan, de Reus (Baix Camp), per a millorar les desigualtats territorials.
b) Satisfer els compromisos econòmics adquirits amb l’Hospital Universitari 

Sant Joan en els terminis acordats.

Palau del Parlament, 16 de febrer de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Violant Cervera i Gòdia; la presidenta 

de la Comissió, Alba Vergés i Bosch

1.15. Mocions

Moció 95/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’obtenció de dades 
fiscals
302-00111/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 30, 23.02.2017, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre l’obtenció de dades fiscals (tram. 302-00122/11), presentada per la 
diputada Alícia Romero Llano, del Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 51832), pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 51840) i pel Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent (reg. 51843).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Garantir el respecte i el compliment de la legalitat, especialment de la Llei or-

gànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en 
l’obtenció i l’ús de les dades fiscals dels catalans.

b) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda l’auditoria que està fent l’Auto-
ritat Catalana de Protecció de Dades sobre l’obtenció i l’ús de les dades fiscals dels 
catalans, una vegada finalitzats els treballs.

c) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini de dos mesos, un 
informe sobre la plataforma tecnològica per a la gestió d’impostos e-Spriu.

d) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini de dos mesos, un 
informe sobre la situació en què es troben les tasques d’enregistrament i digitalitza-
ció d’expedients que gestionaven les oficines liquidadores i que l’1 de gener es van 
traspassar a l’Agència Tributària de Catalunya.

e) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini de dos mesos, 
l’informe corresponent a les negociacions del Govern amb els treballadors de les 
oficines liquidadores amb l’objectiu que s’integrin a l’Agència Tributària de Catalu-
nya per a acomplir les tasques de recaptació i gestió dels impostos cedits que avui 
acompleixen les oficines liquidadores.
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f) Presentar a la Comissió d’Economia i Hisenda, en el termini de dos mesos, 
l’informe relatiu als processos de selecció previstos per a ampliar la plantilla de 
l’Agència Tributària de Catalunya durant el 2017.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 96/XI del Parlament de Catalunya, sobre els criteris 
d’avaluació de les baixes laborals
302-00112/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 30, 23.02.2017, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els criteris d’avaluació de les baixes laborals (tram. 302-00112/11), pre-
sentada pel diputat Marc Vidal i Pou, del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 
es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 51779), pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 51831) i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 51838).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar i presentar-li, en un termini de tres mesos, amb l’objectiu d’analitzar 

la incidència del possible presentisme laboral, un informe que valori els nous episo-
dis de baixa posteriors a una alta per inspecció, que inclogui, entre altres: 

1r. Un estudi sobre els episodis de nova baixa mèdica que hagin presentat els 
pacients dins els dotze mesos posteriors a l’alta mèdica emesa per l’Institut Català 
d’Avaluacions Mèdiques (ICAM), que especifiqui si coincideix o no amb el primer 
diagnòstic.

2n. Un estudi sobre el nombre de casos en què, al cap de sis mesos d’una alta 
mèdica després d’una valoració per a inspecció, es reincideix en d’episodi de baixa 
per la mateixa causa.

3r. Una proposta de programa de prevenció.
b) Reforçar i impulsar un mecanisme públic de control de garanties de les pro-

postes d’alta de la incapacitat temporal que fan les mútues, aportant la documentació 
i argumentació fonamentada d’aquestes propostes, amb l’objectiu d’evitar situacions 
de presentisme laboral.

c) Eliminar del nou conveni entre l’Institut Nacional de la Seguretat Social i la 
Generalitat, per mitjà del Departament de Salut, els criteris economicistes a l’hora 
d’avaluar les incapacitats laborals temporals o permanents, i tenir en compte única-
ment els criteris mèdics i d’adequació del lloc de treball.

d) Reforçar la funció d’avaluació de l’ICAM per a determinar l’aptitud per a tre-
ballar de les persones avaluades, i garantir que essencialment es tenen en compte 
llur estat de salut i les condicions del lloc de treball al qual s’han de reincorporar.

e) Estudiar la viabilitat d’acordar un sistema de mediació i revisió de les altes 
mèdiques per als supòsits en què els pacients hi estan disconformes, que permeti es-
tudiar els casos concrets de manera extrajudicial, i que verifiqui efectivament si les 
condicions de treball permeten l’aptitud mèdica o no, i que no afecti els terminis de 
reclamació que marca la normativa.
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f) Establir i garantir que els mecanismes de coordinació amb els Serveis de Pre-
venció, l’Autoritat Laboral i Sanitària, i les Unitats de Salut Laboral funcionen cor-
rectament, i potenciar aquestes darreres com a element essencial de coordinació per 
al traspàs d’informació sobre les condicions de treball a les quals s’ha d’incorporar 
la persona avaluada i per a poder satisfer millor les necessitats dels usuaris.

g) Dissenyar un protocol d’actuació de l’ICAM per a orientar el procés de rein-
corporació laboral en el cas d’alta mèdica, d’acord amb el qual l’ICAM pugui fa-
cilitar recomanacions al treballador i a les empreses per a facilitar el retorn al lloc 
de treball en les millors condicions possibles, entenent que l’alta és un procés de 
recuperació progressiu un cop superada l’afectació inicial que va provocar la baixa 
laboral.

h) Elaborar i aplicar, en el marc del Sistema d’informació i de vigilància epide-
miològica laboral (SIVEL), els mecanismes pertinents perquè l’ICAM actuï d’ofi-
ci, en totes les seves intervencions, en la vigilància i la comprovació de l’origen del 
dany de les persones avaluades i, si considera que l’origen del dany és professional, 
redreçar la contingència on pertoqui ésser assumida, amb l’objectiu de disminuir el 
subregistre de la patologia laboral i impulsar la prevenció i actuació sobre les con-
dicions de treball a les empreses.

i) Eliminar i deixar sense efecte el procediment de validació actual, que duu a 
terme l’ICAM, de les baixes mèdiques produïdes dins els cent vuitanta dies poste-
riors a una alta d’aquest organisme.

j) Tractar especialment, en el procés de revisió de la carta de drets i deures dels 
pacients que fa l’ICAM amb la participació dels agents socials, els aspectes se-
güents: 

1r. Garantir el dret dels pacients a anar acompanyats a la consulta, llevat dels 
casos excepcionals en què, de manera motivada, aquesta presència sigui desaconse-
llable per al desenvolupament normal del servei.

2n. Acordar amb els agents implicats un mecanisme per a fer arribar a l’usuari 
l’informe mèdic final en el menor temps possible i amb diligència i qualitat, en el 
cas que no se li lliuri en el moment de la consulta, i amb la informació de l’actuació 
feta i la motivació de l’alta, si escau, que garanteixi que s’evitin els desplaçaments 
de l’usuari.

3r. Citar directament els pacients com a criteri general, sempre que funcional-
ment sigui possible, i no delegar aquesta funció en mútues o altres gestors.

4t. Millorar la unitat d’atenció a l’usuari amb la dotació de personal suficient per 
a cobrir tot l’horari d’atenció de l’ICAM.

5è. Estudiar la viabilitat d’acordar un sistema de mediació i revisió de casos que 
ajudi a garantir els drets de les persones perquè no es trobin en una situació de des-
protecció, i que eviti la judicialització de tots els processos.

6è. Estudiar un mecanisme per a facilitar l’abonament als usuaris de les despeses 
pels desplaçaments originats per les funcions que duu a terme l’ICAM de pràctica 
d’exàmens mèdics o valoracions mèdiques, i que estiguin inclosos en els criteris de 
la normativa vigent (Ordre TIN 971/2009).

7è. Fer del consell assessor un veritable espai de participació, utilitzant les dades 
de què disposa l’ICAM per a fer propostes de millora de les seves actuacions, per 
tal de garantir un ICAM més social, útil i transparent.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
El secretari tercer, Joan Josep Nuet i Pujals; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís



BOPC 342
27 de febrer de 2017

1.15. Mocions 17 

Moció 97/XI del Parlament de Catalunya, sobre el col·lapse dels 
serveis d’urgències
302-00114/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 30, 23.02.2017, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el col·lapse dels serveis d’urgències (tram. 302-00114/11), presentada per 
la diputada Mireia Boya e Busquet, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Uni-
tat Popular - Crida Constituent, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari So-
cialista (reg. 51777), pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 51808) 
i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 51837).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’atenció primària i comunitària, 

insta el Govern a: 
a) Garantir que la dotació de l’atenció primària sigui la suficient i que s’acabin els 

problemes d’infradotació. La determinació dels criteris de suficiència ha de resultar 
del nou model de reassignació de recursos a les àrees bàsiques de salut (ABS) de 
Catalunya tenint en compte que: 

1r. L’indicador utilitzat ha de sorgir també d’incorporar-hi elements relacionats 
amb l’accés, la coordinació, la qualitat, l’experiència dels pacients i els costos.

2n. Cal mantenir el principi d’equitat i universalitat en l’accés, assegurant que 
les poblacions petites i aïllades tenen fons suficients, i també cal eliminar les bar-
reres d’accés a la sanitat de les persones amb menys recursos econòmics i revertir 
les situacions d’exclusió sanitària per raons de gènere, ètnia, origen, nacionalitat i 
classe social.

3r. Cal garantir un termini màxim de quaranta-vuit hores per a l’atenció en les 
consultes programades d’atenció primària.

b) Reobrir els serveis d’urgències nocturnes dels centres d’atenció primària els 
caps de setmana en què han anat deixant de funcionar des de l’any 2010 a causa a 
les retallades.

c) Garantir l’accés universal al servei del Programa d’atenció domiciliària i 
equips de suport (PADES) i el seu correcte funcionament arreu del territori.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació a les llistes d’espera en la sanitat, ins-
ta el Govern a: 

a) Reduir, abans no acabi l’any, el 50% en les llistes d’espera en els casos de la 
primera visita amb l’especialista i la realització de proves diagnòstiques i el 10% en 
les llistes d’espera d’intervenció quirúrgica, prioritzant l’assistència als centres del 
SISCAT de titularitat pública.

b) Establir que els metges de família, pediatres i infermers, en l’ús de llurs com-
petències, puguin demanar directament proves diagnòstiques i visites a altres espe-
cialistes als centres d’urgències d’atenció primària, els centres d’alta resolució, els 
hospitals generals bàsics i els centres de salut mental.

c) Recuperar els llits eliminats o tancats per les retallades i tota l’activitat sanità-
ria que es feia en els serveis sanitaris públics, i optimitzar la utilització de: 

1r. Els quiròfans ens torns de matí i tarda.
2n. Els boxs i els serveis preoperatoris i postoperatoris de recuperació i vigilàn-

cia i cures intensives i quiròfan, amb el personal adequat.
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3. El Parlament de Catalunya, amb relació a la gestió del sistema sanitari públic 
català, insta el Govern a fer públiques i presentar-li, a la Comissió de Salut, en el 
termini de dos mesos, les dades dels contractes i convenis del CatSalut amb l’acti-
vitat i els preus de les clàusules anuals i els recursos totals assignats dels diferents 
proveïdors del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya, siguin de 
la titularitat que siguin, amb l’especificació del tipus de fiscalització respecte als re-
cursos públics assignats.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

Moció 98/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la 
sanitat
302-00116/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 30, 23.02.2017, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre la situació de la sanitat (tram. 302-00116/11), presentada per la diputada 
Marisa Xandri Pujol, del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 51809) 
i pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 51836).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
El Parlament de Catalunya, en el marc de la situació de saturació que pateixen 

els serveis d’urgències de la majoria d’hospitals del sistema sanitari públic de Cata-
lunya, insta el Govern a: 

a) Incrementar la dotació econòmica del Pla integral d’urgències de Catalunya 
que permeti alleugerir les tensions que pateixen els serveis d’urgències hospitalaris, 
amb l’objectiu, entre altres, de: 

1r. Garantir el reforç per tal que la dotació de personal que atén el servei de con-
sulta telefònica 061, permeti atendre, en tot moment, l’increment de consultes deri-
vat de la campanya «Creus que has d’anar a urgències? Truca al 061».

2n. Reforçar els serveis d’urgències dels centres d’atenció primària, i dels cen-
tres d’urgències d’atenció primària, perquè puguin absorbir part de les urgències que 
s’adrecen als centres hospitalaris.

3r. Dotar urgentment els centres hospitalaris amb els recursos humans i mate-
rials necessaris per tal que, en cas de necessitat, els llits que romanen sense servei 
puguin ésser utilitzats, i alleugerir d’aquesta manera el nombre de pacients que pas-
sen dies als serveis d’urgències esperant llits d’ingrés.

b) Presentar, en el termini de tres mesos, en el marc del Pla nacional d’urgències, 
un pla d’acció i d’aplicació de les mesures necessàries que permetin disposar d’una 
xarxa d’atenció urgent a la ciutadania que tingui en compte tots els recursos sanita-
ris disponibles, entre els quals: 

1r. El paper de les oficines de farmàcia i llurs professionals.
2n. La dotació dels centres d’atenció primària i dels centres d’urgències d’atenció 

primària, tant en recursos humans com en horaris.
3r. El dimensionament adequat, tant pel que fa a espais com a personal, dels ser-

veis d’urgències dels centres hospitalaris.
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4t. La dotació de llits als centres hospitalaris que permetin un drenatge adequat 
entre els serveis d’urgències i l’hospitalització, tant d’aguts com de sociosanitaris.

c) Fixar-se l’objectiu que cap ciutadà romangui més de vint-i-quatre hores a les 
dependències d’urgències, sempre que les circumstàncies mèdiques no aconsellin 
un termini diferent.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Moció 99/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’estat del litoral
302-00115/11

APROVACIÓ

Ple del Parlament, sessió 30, 23.02.2017, DSPC-P 55

El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 23 de febrer de 2017, d’acord amb 
l’article 158 del Reglament, ha debatut la Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre l’estat del litoral (tram. 302-00115/11), presentada per la diputada Mont-
serrat Candini i Puig, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i les esmenes pre-
sentades pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 51811) i pel Grup 
Parlamentari de Ciutadans (reg. 51834).

Finalment, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament, ha aprovat 
la següent

Moció
1. El Parlament de Catalunya, arran dels danys produïts pels darrers temporals 

meteorològics al litoral català, i especialment a les zones més vulnerables del Ma-
resme i les Terres de l’Ebre, insta el Govern a: 

a) Exigir al Govern de l’Estat que, en coordinació amb el Govern de la Generali-
tat mateix i amb les administracions locals, planifiqui i executi urgentment les repa-
racions que li competeixen a fi de poder afrontar la temporada turística.

b) Fer complir, en el marc de les seves competències, als ports, tant els concessi-
onats com els consorciats, el deure de fer el bypass de sorra de les platges acumula-
da als dics de llevant a ponent per a facilitar-ne la restauració.

c) Garantir el bon estat de les aigües de les platges i de les aigües de transició i 
abocades arreglant urgentment, abans que comenci la temporada turística, els emis-
saris, les canonades, els col·lectors i les instal·lacions malmesos pels darrers tempo-
rals.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern i les administracions locals i supra-
municipals a replantejar la gestió de les platges a partir de l’Informe del Centre In-
ternacional d’Investigació dels Recursos Costaners (CIIRC) que alerta, entre altres 
qüestions, de la necessitat de no retirar les fanerògames de les platges perquè fixen 
la sorra de manera natural facilitant la creació de dunes que són protectors naturals.

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Exigir al Govern de l’Estat que compleixi els compromisos adquirits en l’apro-

vació de l’Estratègia del Maresme l’any 2014, actualitzant el document estratègic a 
partir de les conclusions tècniques de l’informe del Centre Internacional d’Investi-
gació dels Recursos Costaners (CIIRC), consensuant amb la Generalitat i els ajun-
taments afectats les actuacions necessàries per a garantir l’estabilitat dels trams més 
vulnerables i, atesa la gravetat del temporal, atendre urgentment els municipis de 
Malgrat de Mar i Pineda de Mar, molt afectats pel darrer temporal.

b) Abordar, conjuntament amb el Govern espanyol, en el marc del Pla integral 
de protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE), en què participen tots dos governs, la 
problemàtica de la manca de sediments, erosió i subsidència del delta de l’Ebre, es-
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pecialment en els punts més vulnerables, com ara Riumar, la Marquesa o l’illa de 
Buda, tractant la gestió dels sediments en el marc d’una estratègia global de la po-
lítica hidràulica.

c) Exigir al Govern espanyol que incorpori als compromisos d’actuació urgent 
del litoral totes les zones fora dels àmbits a què fan referència els apartats 1, 2 i 3.a 
i b que han estat greument afectades pel temporals recents, com ara Sitges i Bada-
lona, entre altres.

d) Exigir al Govern espanyol el traspàs complet de les competències en matè-
ria d’ordenació i gestió del litoral català, especialment pel que fa a les funcions de 
fixació i recaptació del cànon per la utilització o l’aprofitament del domini públic 
maritimoterrestre i: 

1r. Modificar els decrets de traspàs de funcions del Govern de l’Estat al Govern 
de la Generalitat per tal d’assumir, a més de la gestió de les autoritzacions i conces-
sions demanials, les funcions de fixació i recaptació del cànon per la utilització o 
l’aprofitament del domini públic maritimoterrestre.

2n. Mentre no estiguin traspassades aquestes competències, exigir el Govern de 
l’Estat que emeti en temps i forma els informes preceptius sobre les concessions 
d’usos que atorga el Govern de la Generalitat, per tal d’evitar inseguretat jurídica.

e) Incloure en l’Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral: 
1r. Tots els mecanismes jurídics per a poder gestionar totes les competències en 

matèria d’ordenació i gestió de litoral català.
2n. Les prescripcions necessàries perquè tant els plans d’usos de les platges com 

la gestió de les platges regulada en les ordenances municipals es facin a partir del 
coneixement de la geomorfologia de cadascuna i respectant-ne el caràcter natural.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
El secretari segon, David Pérez Ibáñez, la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre el desplegament de la Llei 11/2014, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
300-00128/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques d’acollida a Catalunya
300-00129/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.
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Interpel·lació al Govern sobre el balanç d’un any de govern
300-00130/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 23.02.2017, DSPC-P 55.

Interpel·lació al Govern sobre les seves actuacions a la província de 
Lleida
300-00131/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 23.02.2017, DSPC-P 55.

Interpel·lació al Govern sobre les polítiques de seguretat
300-00132/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 23.02.2017, DSPC-P 55.

Interpel·lació al Govern sobre els incompliments de l’Estat en 
l’execució d’obres pressupostades
300-00133/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 23.02.2017, DSPC-P 55.

Interpel·lació al Govern sobre una república catalana d’acollida
300-00134/11

SUBSTANCIACIÓ

Sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de coordinació de la farmàcia assistencial per al 
millorament del sistema de salut
202-00042/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

APROVACIÓ DE LES ESMENES A LA TOTALITAT DE DEVOLUCIÓ

El Ple del Parlament, en la sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54, ha aprovat 
les esmenes a la totalitat de devolució. Per consegüent, la iniciativa legislativa resta 
rebutjada. 

2.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les actuacions 
per a preparar una eventual secessió
302-00110/11

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 30, tinguda el 23.02.2017, DSPC-P 55.

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la política fiscal
302-00113/11

REBUIG

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 30, tinguda el 23.02.2017, DSPC-P 55.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de mesures urgents en matèria de contractació 
pública
200-00009/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

REBUIG DE L’ESMENA A LA TOTALITAT PRESENTADA PEL GP C’S

Rebutjada pel Ple del Parlament en la sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 19.07.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 3 dies hàbils (del 28.02.2017 al 
02.03.2017).
Finiment del termini: 03.03.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 46576 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 23.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 46576)

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

1. Potenciar els instruments de coordinació entre la Direcció General de Joven-
tut, el Departament de Salut i altres organismes que gestionen serveis de salut públi-
ca (com per exemple l’Agència de Salut Pública de Barcelona), per tal de reforçar la 
prevenció de les malalties de transmissió sexual entre les persones joves.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

2. Dentro del mencionado plan, diseñar y llevar a cabo campañas más concretas 
y continuadas entre los colectivos, o en los territorios, donde estas enfermedades 
están teniendo una especial incidencia.
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2. Utilitzar aquests instruments de coordinació per impulsar campanyes i ac-
cions més concretes i continuades adreçades als col·lectius i als territoris on aques-
tes malalties tenen una incidència especialment elevada.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 47671; 49797 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 47671)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou punt 3

3. Convocar, amb caràcter bimestral, el Comitè de Seguiment dels Protocols 
d’Abusos Sexuals a Menors, i donar compte semestralment del seu treball a la Co-
missió d’Infància del Parlament de Catalunya.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 49797)

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

2. Treballar en la prevenció de l’abús i l’explotació amb els nois i noies que viuen 
en entorns institucionals, mitjançant la figura del Delegat/da contra la victimitza-
ció, amb una atenció especial als infants i adolescents que es troben en una situació 
potencialment més vulnerable (adolescents no acompanyats, víctimes de tràfic, amb 
discapacitat).

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00776/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 49988; 50732 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 49988)

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (1)
De modificació del punt 1

1. Garantir l’accés dels infants i adolescents a l’atenció individualitzada més be-
neficiosa per a la persona, segons els criteris dels professionals i els abordatges més 
afins a les necessitats dels pares.
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Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (2)
De modificació del punt 2

2. Promoure els espais de discussió i consens entre la diversitat d’orientacions 
clíniques per al TEA i l’exposició dels resultats de les diferents intervencions clíni-
ques existents a la xarxa pública catalana.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 50732)

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

3. Incrementar i aprofundir en la formació de docents i de professionals de su-
port educatiu, més intensament la dirigida a mestres d’educació especial i orienta-
dors, per augmentar el coneixement i la comprensió dels processos d’aprenentatge 
dels alumnes amb necessitats educatives especials associades a TEA, i estendre el 
treball en xarxa com a promotor d’un context educatiu i comunitari ric en oportuni-
tats d’aprenentatge per als alumnes amb TEA.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

4. Planificar mesures i suports per a l’accés a un currículum competencial, que 
és per a tots els alumnes.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació

5. Elaborar un annex al protocol amb orientacions específiques per a la preven-
ció, detecció i intervenció en els casos de bullying i abusos sexuals dels alumnes amb 
necessitats educatives especials.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació de refosa dels punts 6 i 7 en un únic punt

Assignar els pressupostos necessaris per assegurar l’assignació dels professio-
nals dels centres i serveis educatius que poden donar una atenció educativa especí-
fica als alumnes amb TEA; per dotar els centres i serveis educatius dels materials 
i equipament necessari; i per oferir una oferta formativa ajustada a les necessitats 
d’aquests col·lectius i de la resta de docents.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació

8. Garantir que en l’elaboració del dictamen d’escolarització que fa l’EAP es tin-
gui en compte l’avaluació de mestres o tutors i terapeutes que estan en el dia a dia 
amb el nen o la nena, tal i com preveu l’art. 3 del Decret 299/1997.

Pel que fa al dictamen final d’escolarització en escola ordinària o especial si no 
hi ha acord amb la decisió de la família se seguirà el que marca l’art. 5 del mateix 
decret.
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Proposta de resolució sobre la formació del personal sanitari per a la 
detecció d’abusos sexuals a menors
250-00777/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48479 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 21.02.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 48479)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou punt 3

3. Convocar, amb caràcter bimestral, el Comitè de Seguiment dels Protocols 
d’Abusos Sexuals a Menors, i a donar compte semestralment del seu treball a la Co-
missió d’Infància del Parlament de Catalunya.

Esmena 2
GP Socialista (2)
D’addició d’un nou punt 4

4. Valorar, mitjançant el Comitè de Seguiment dels Protocols d’Abusos Sexuals a 
Menors, els actuals protocols existents en l’àmbit sanitari i introduir-hi la formació 
continuada dels i les professionals per tal que puguin detectar possibles situacions 
d’abusos sexuals.

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

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11

DEBAT DE TOTALITAT

Ple del Parlament, sessió 30, tinguda el 22.02.2017, DSPC-P 54.

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 26.01.2016.

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini: 5 dies hàbils (del 28.02.2017 al 06.03.2017).
Finiment del termini: 07.03.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus sobre la querella de la Fiscalia 
del Tribunal Superior de Justícia contra quatre membres de la Mesa del 
Parlament
Tram. 401-00019/11

ACORD DE LA JUNTA 

23.02.2017

En el dia d’avui hem tingut coneixement de la presentació d’una nova querella de  
la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya contra quatre membres 
de la Mesa del Parlament per actuacions dutes a terme en l’exercici de les funcions 
parlamentàries.

Davant d’aquest fet, la Junta de Portaveus manifesta el seu rebuig a aquest nou 
pas en el procés de judicialització d’un conflicte polític que només pot tenir solució 
en el marc de la política, i expressa la plena solidaritat amb els membres de la Mesa 
destinataris de la querella per actuacions dutes a terme en el marc de llurs funcions 
parlamentàries.

Finalment, la Junta de Portaveus reivindica el Parlament com l’espai en què es 
puguin expressar amb llibertat tots els posicionaments polítics sense més limita-
cions que les pròpies de les normes democràtiques de què ens hem dotat col·lecti-
vament.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
GP de Junts pel Sí; GP de Catalunya Sí que es Pot; GP de la Candidatura d’Uni-

tat Popular - Crida Constituent

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Amnistia 
Internacional Catalunya davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge perquè presenti l’informe 
sobre el dret a l’habitatge que Amnistia Internacional té previst de 
publicar a l’abril del 2017
356-00521/11

SOL·LICITUD

Presentació: Marc Vidal i Pou, del GP CSP (reg. 51206).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 24.02.2017.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència 28

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Organització 
d’Estibadors Portuaris de Barcelona davant la Comissió de Treball 
perquè informi sobre la problemàtica dels estibadors
356-00530/11

SOL·LICITUD

Presentació: Chakir el Homrani Lesfar, del GP JS, Pol Gibert Horcas, del GP SOC, 
Marc Vidal i Pou, del GP CSP, Mireia Vehí i Cantenys, del GP CUP-CC (reg. 51232).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Treball, 22.02.2017.
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