
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Acord 7/XI del Parlament de Catalunya, relatiu al Grup de Treball sobre el Marc Ca-
talà de Relacions Laborals, creat en compliment de l’apartat XII.1.125 de la Resolució 
306/XI, del Parlament de Catalunya, sobre l’orientació política general del Govern
251-00007/11
Adopció 9

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 integral contra totes les formes d’odi i discriminació
202-00033/11
Canvi de Comissió tramitadora 10

Proposició de llei de foment del desenvolupament rural sostenible en la programa-
ció i l’execució del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020 
finançat per la Unió Europea
202-00046/11
Esmenes a la totalitat 10

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les policies locals
202-00048/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

Proposta de resolució sobre la sobreocupació de centres de menors no acompanyats
250-00785/11
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als centres d’en-
senyament sufragats amb fons públics
250-00833/11
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la supressió del panga dels menús d’institucions pú-
bliques
250-00834/11
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola Gaspar de Por-
tolà, de Balaguer
250-00835/11
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12
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Proposta de resolució sobre l’aprovació del programa operatiu de justificació dels 
ajuts per al sector de la fruita i l’hortalissa
250-00836/11
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies de Voltregà
250-00837/11
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les sancions de trànsit als conductors de vehicles 
d’emergència
250-00838/11
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer
250-00839/11
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les actuacions de control de la fauna i l’afectació en 
la seguretat viària
250-00840/11
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre els treballs relacionats amb l’economia col·laborativa 
del Govern de la Generalitat
250-00841/11
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions viàries a Artés
250-00842/11
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre les recomanacions de la Sindicatura de Comptes al 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00843/11
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el compliment de les recomanacions de la Sindicatura 
de Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00844/11
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’accés de les internes dels centres penitenciaris als 
productes de primera necessitat
250-00845/11
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la situació dels jutjats socials a les instal·lacions de la 
Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat
250-00846/11
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la protecció de la zona des Codolar, de Tossa de Mar, 
i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant Feliu de Guíxols i sobre l’ava-
rament a Tossa de Mar
250-00847/11
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el CAP Muralles, de Tarragona
250-00848/11
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16
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Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de Conciliacions
250-00849/11
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers en edificis pú-
blics i privats i la conscienciació en la igualtat i la coresponsabilitat
250-00850/11
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de Montbui
250-00851/11
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la carretera C-1415b al pas per Santa Eulàlia de Ronçana
250-00852/11
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 dels Ferrocarrils de la 
Generalitat
250-00853/11
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de sensibilització de la 
discriminació laboral per l’embaràs
250-00854/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre les reunions de la Conferència de Presidents Autonòmics
250-00855/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00856/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els assentaments i les colònies als territoris ocupats 
de Palestina
250-00857/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en organismes inter-
nacionals
250-00858/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de comptes dels acords 
de col·laboració del Govern
250-00859/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de governs locals
250-00860/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria a la tramitació de nous 
projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un nou pla de l’energia
250-00861/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre la connexió de ferrocarril entre l’estació de Lleida-Pi-
rineus i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00862/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta estada de l’Hospital 
Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
250-00863/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients semicrítics  
i crítics de Girona
250-00864/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels incendis a la llar
250-00865/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució sobre la llibertat d’expressió i d’associació amb relació a la 
campanya «Boicot, desinversions i sancions»
250-00866/11
Presentació: GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC 21

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00867/11
Presentació: GP C’s 22

Proposta de resolució sobre la igualtat de drets i la no discriminació de les perso-
nes amb discapacitat sensorial
250-00868/11
Presentació: GP JS 24

Proposta de resolució sobre els detinguts
250-00869/11
Presentació: GP CUP-CC 25

Proposta de resolució sobre la protecció integral del turó (Mustela putorius)
250-00870/11
Presentació: GP CSP 27

Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona
250-00871/11
Presentació: GP C’s 28

Proposta de resolució sobre les maniobres de l’exèrcit a Celrà
250-00872/11
Presentació: GP CSP 28

Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona
250-00873/11
Presentació: GP SOC 29

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans als centres penitenciaris de Lleida
250-00874/11
Presentació: GP PPC 30

Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment de les llars d’infants 
municipals
250-00875/11
Presentació: GP PPC 31

Proposta de resolució sobre el seguiment de les cartes trameses a interlocutors 
internacionals
250-00876/11
Presentació: GP C’s 32

Proposta de resolució sobre la transparència de la participació de Catalunya en 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
250-00877/11
Presentació: GP C’s 33
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Proposta de resolució sobre la coordinació de l’Administració de justícia per a de-
tectar casos d’emergència social
250-00878/11
Presentació: GP CSP 34

Proposta de resolució sobre els professionals sanitaris de la presó Model
250-00879/11
Presentació: GP SOC 35

Proposta de resolució sobre la política energètica
250-00880/11
Presentació: GP JS 36

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a les de-
pendències dels centres penitenciaris
250-00881/11
Presentació: GP CSP 37

Proposta de resolució sobre la instal·lació de sistemes de videovigilància a les sales 
de ressenya i d’identificació de les comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00882/11
Presentació: GP CSP 38

Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris de justícia en 
ciberseguretat i delictes informàtics
250-00883/11
Presentació: GP CSP 39

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups 
de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre l’Operació 
Catalunya
252-00004/11
Presentació: GP JS 40

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre les actuacions 
del Govern per a preparar la secessió de Catalunya de la resta d’Espanya
252-00005/11
Presentació: GP C’s, GP SOC, GP PPC 41

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 238/XI, sobre la reobertura del servei d’aten-
ció continuada del CAP Sitges i del consultori de Garraf, i sobre la qualitat dels ser-
veis de salut de Sitges
290-00223/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

Control del compliment de la Resolució 281/XI, sobre el restabliment de l’atenció 
continuada al CAP Castellbisbal
290-00258/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 283/XI, sobre l’atenció primària i continuada 
a les Terres de l’Ebre
290-00260/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 286/XI, sobre l’atenció als afectats per es-
clerosi lateral amiotròfica i la creació d’una unitat d’expertesa en la malaltia
290-00263/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 305/XI, sobre l’Escola Mar Nova, de Pre-
mià de Mar
290-00281/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46
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Control del compliment de la Resolució 308/XI, de mesures de suport als joves emi-
grants per raons econòmiques
290-00283/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 309/XI, sobre les fórmules de col·laboració 
amb el Govern d’Andorra per a canalitzar les ofertes de treball per mitjà del Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya
290-00284/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 310/XI, sobre el garantiment dels recursos 
necessaris a la Corporació Sanitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es deri-
vava a centres privats
290-00285/11
Sol·licitud de pròrroga 50
Pròrroga del termini per a retre comptes 50

Control del compliment de la Resolució 311/XI, sobre l’Hospital de Sabadell
290-00286/11
Sol·licitud de pròrroga 51
Pròrroga del termini per a retre comptes 51

Control del compliment de la Resolució 312/XI, sobre els recursos sanitaris de Girona
290-00287/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 313/XI, sobre el servei sanitari urgent al barri 
de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, de Barcelona
290-00288/11
Sol·licitud de pròrroga 52
Pròrroga del termini per a retre comptes 53

Control del compliment de la Resolució 317/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
32/2015, sobre la Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
290-00292/11
Sol·licitud de pròrroga 53
Pròrroga del termini per a retre comptes 53

Control del compliment de la Resolució 318/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012
290-00293/11
Sol·licitud de pròrroga 53
Pròrroga del termini per a retre comptes 54

Control del compliment de la Resolució 406/XI, sobre la convocatòria urgent de la 
Junta de Seguretat de Catalunya
290-00378/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 411/XI, sobre la igualtat i la conciliació de 
la vida familiar i laboral
290-00383/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  55

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
390-00065/11
Sol·licitud de pròrroga 57
Pròrroga del termini per a retre comptes 57

Control del compliment de la Moció 66/XI, sobre les mesures per a evitar la segre-
gació educativa
390-00066/11
Sol·licitud de pròrroga 58
Pròrroga del termini per a retre comptes 58

Control del compliment de la Moció 92/XI, sobre els equipaments penitenciaris a 
Barcelona
390-00092/11
Designació de la Comissió competent 58
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Control del compliment de la Moció 93/XI, sobre l’atenció als infants i adolescents 
en situació de risc
390-00093/11
Designació de la Comissió competent 58

Control del compliment de la Moció 94/XI, sobre la dignificació de l’atenció a la in-
fància
390-00094/11
Designació de la Comissió competent 59

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’Esther Roger, gerent de l’Associació de Celíacs de 
Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre el decret de 
preinscripció escolar i el decret de menjadors escolars
356-00533/11
Sol·licitud 59

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

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 novembre del 2016
337-00025/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 59

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Par-
lament de Catalunya
500-00011/11
Convocatòria 60

4.90.15. Contractació

Contractació del subministrament d’equipament informàtic de seguretat per al Par-
lament de Catalunya
620-00004/11
Formalització del contracte 70
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Acord 7/XI del Parlament de Catalunya, relatiu al Grup de Treball 
sobre el Marc Català de Relacions Laborals, creat en compliment de 
l’apartat XII.1.125 de la Resolució 306/XI, del Parlament de Catalunya, 
sobre l’orientació política general del Govern
251-00007/11

ADOPCIÓ

Comissió de Treball, sessió 10, 02.02.2017, DSPC-C 311

La Comissió de Treball, en la sessió tinguda el dia 2 de febrer de 2017, d’acord 
amb l’article 55 del Reglament del Parlament, ha completat les determinacions de 
creació del Grup de Treball sobre el Marc Català de Relacions Laborals de con-
formitat amb l’apartat XII.1.125 de la Resolució 306/XI, del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’orientació política general del Govern (tram. 251-00007/11), mitjançant 
l’adopció del següent

Acord
El Parlament de Catalunya acorda les característiques següents del Grup de 

Treball sobre el Marc Català de Relacions Laborals (GTMCRL), de conformitat 
amb l’apartat XII.1.125 de la Resolució 306/XI, del Parlament de Catalunya, sobre 
l’orientació política general del Govern: 

a) Objecte
L’objecte del Grup de Treball és el marc català de relacions laborals, de confor-

mitat amb l’apartat XII.1.125 de la Resolució 306/XI, del Parlament de Catalunya, 
sobre l’orientació política general del Govern, aprovada pel Ple del Parlament el 6 
d’octubre de 2016.

b) Composició
El Grup de Treball es compon d’un representant de cada grup parlamentari.

c) Normes de funcionament
El Grup de Treball, pel que fa a l’adopció d’acords, ha d’ajustar les seves actua-

cions al que estableix l’article 55.3 del Reglament.

d) Compareixences d’especialistes o tècnics
El Grup de Treball pot acordar la compareixença de tècnics i especialistes en la 

matèria objecte de treball.

e) Informe de resultats, proposta de conclusions i termini de lliurament
El Grup de Treball ha de lliurar a la Comissió l’informe i les conclusions, si es-

cauen, abans del 31 de juliol del 2017, sens perjudici que la Comissió en pugui pror-
rogar els treballs i ampliar el termini fins al 31 de desembre de 2017, com a màxim.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
La secretària de la Comissió, Mireia Vehí i Cantenys; el president de la Comis-

sió, Bernat Solé i Barril
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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 integral contra totes les formes d’odi i discriminació
202-00033/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

Proposició de llei de foment del desenvolupament rural sostenible en 
la programació i l’execució del Programa de desenvolupament rural 
de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea
202-00046/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 51735 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 51735)

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, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de foment del desen-
volupament rural sostenible en la programació i l’execució del Programa de desen-
volupament rural de Catalunya 2014-2020 finançat per la Unió Europea (tram. 
202-00046/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació 
al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos 
d’Esquadra i al de les policies locals
202-00048/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 03.03.2017 al 16.03.2017).
Finiment del termini: 17.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

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

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP C’s (reg. 51122).
Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la sobreocupació de centres de menors 
no acompanyats
250-00785/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 50496; 52182 / Admissió a tràmit: Mesa de la CDI, 28.02.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 50496)

Esmena 1
GP Socialista (1)
D’addició d’un nou punt 4

4. Presentar al Parlament de Catalunya, en el termini de tres mesos, un Pla de 
Xoc d’Acollida als Menors no Acompanyats de Catalunya, en col·laboració de tots 
els Departaments implicats i també del món local, per tal de cercar les estratègies i 
recursos més adients per fer front a l’augment dels darrers anys.

Esmena 2
GP Socialista (2)
D’addició d’un nou punt 5

5. Dotar de recursos tècnics, humans i econòmics als ajuntaments, en proporció 
al número de menors no acompanyats presents al seu municipi.

Esmena 3
GP Socialista (3)
D’addició d’un nou punt 6

6. Incrementar en un 50% el nombre d’educadors socials vinculats directament 
a l’acompanyament dels menors no acompanyats detectats per la Generalitat de Ca-
talunya.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 52182)

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

2. Incrementar las plazas de centros residenciales de educación intensiva, de cen-
tros terapéuticos y pisos asistidos para Jóvenes que hagan posible aplicar la medida 
protectora más adecuada para los menores extranjeros inmigrantes no acompañados 
y para el resto de menores que tengan esta necesidad.
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Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als 
centres d’ensenyament sufragats amb fons públics
250-00833/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la supressió del panga dels menús 
d’institucions públiques
250-00834/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre l’assetjament a dos alumnes de l’Escola 
Gaspar de Portolà, de Balaguer
250-00835/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre l’aprovació del programa operatiu de 
justificació dels ajuts per al sector de la fruita i l’hortalissa
250-00836/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies de 
Voltregà
250-00837/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre les sancions de trànsit als conductors 
de vehicles d’emergència
250-00838/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre uns fets ocorreguts a Mataró i Balaguer
250-00839/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.
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Proposta de resolució sobre les actuacions de control de la fauna i 
l’afectació en la seguretat viària
250-00840/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre els treballs relacionats amb l’economia 
col·laborativa del Govern de la Generalitat
250-00841/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre el millorament de les comunicacions 
viàries a Artés
250-00842/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre les recomanacions de la Sindicatura de 
Comptes al Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
250-00843/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre el compliment de les recomanacions 
de la Sindicatura de Comptes al Compte general de la Generalitat 
corresponent al 2013
250-00844/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre l’accés de les internes dels centres 
penitenciaris als productes de primera necessitat
250-00845/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la situació dels jutjats socials a les 
instal·lacions de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de 
Llobregat
250-00846/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.
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Proposta de resolució sobre la protecció de la zona des Codolar, de 
Tossa de Mar, i els àmbits de Pola i Giverola i de Salions, de Sant 
Feliu de Guíxols i sobre l’avarament a Tossa de Mar
250-00847/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre el CAP Muralles, de Tarragona
250-00848/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre l’actualització del Portal de Conciliacions
250-00849/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la instal·lació de canviadors de bolquers 
en edificis públics i privats i la conscienciació en la igualtat i la 
coresponsabilitat
250-00850/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la carretera C-1413 al pas per Caldes de 
Montbui
250-00851/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la carretera C-1415b al pas per Santa 
Eulàlia de Ronçana
250-00852/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre les aglomeracions a la línia S2 dels 
Ferrocarrils de la Generalitat
250-00853/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de 
sensibilització de la discriminació laboral per l’embaràs
250-00854/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre les reunions de la Conferència de 
Presidents Autonòmics
250-00855/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la seguretat a Sant Cugat del Vallès
250-00856/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre els assentaments i les colònies als 
territoris ocupats de Palestina
250-00857/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la participació de la Generalitat en 
organismes internacionals
250-00858/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la transparència i el retiment de 
comptes dels acords de col·laboració del Govern
250-00859/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la presentació d’un projecte de llei de 
governs locals
250-00860/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.
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Proposta de resolució sobre l’establiment d’una moratòria a la 
tramitació de nous projectes d’energia eòlica fins a l’aprovació d’un 
nou pla de l’energia
250-00861/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la connexió de ferrocarril entre l’estació 
de Lleida-Pirineus i l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-00862/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta 
estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida
250-00863/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients 
semicrítics i crítics de Girona
250-00864/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la protecció de la gent gran davant dels 
incendis a la llar
250-00865/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 03.03.2017 al 13.03.2017).
Finiment del termini: 14.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Proposta de resolució sobre la llibertat d’expressió i d’associació 
amb relació a la campanya «Boicot, desinversions i sancions»
250-00866/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC

Reg. 51654 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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

ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la llibertat d’expressió 
i d’associació amb relació a la campanya BDS, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El 9 de juliol de 2005, un any després de la històrica opinió consultiva de la Cort 

Internacional de Justícia sobre la il·legalitat del Mur d’Israel als Territoris Ocupats 
Palestins, una clara majoria de la societat civil palestina va fer una crida a les seves 
contraparts i a persones individuals de tot el món per engegar boicots, implementar 
iniciatives de desinversions i demanar sancions contra Israel, fins que els drets del 
poble palestí siguin reconeguts amb ple acompliment del dret internacional.

La campanya de boicot, desinversions i sancions (BDS) està pensada en un en-
focament basat en els tres sectors del poble palestí: els refugiats, els palestins i pa-
lestines sota ocupació militar a Cisjordània i la Franja de Gaza i els palestins i pa-
lestines a Israel. La crida urgeix a vàries maneres de boicot contra Israel fins que 
aquest assumeixi les seves obligacions d’acord amb el dret internacional per: 

– Finalitzar la seva ocupació i colonització de totes les terres àrabs ocupades al 
juny de 1967 i destruir el Mur; 

– Reconèixer els drets fonamentals de la ciutadania àrab-palestina d’Israel per a 
una total igualtat; i

– Respectar, protegir i promoure el dret dels refugiats palestins de tornar a les 
seves cases i propietats tal i com estableix la resolució 194 de les Nacions Unides.
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La crida BDS va ser aprovada per 170 partits polítics, organitzacions, sindicats 
i moviments de Palestina. Els signants representen els refugiats i les refugiades, el 
poble palestí als Territoris Ocupats Palestins i els ciutadans i ciutadanes palestins 
a Israel.

D’aleshores ençà, el moviment internacional al voltant de l’estratègia BDS s’ha 
anat estenent i enfortint. En paral·lel, i en especial en els darrers anys, s’ha produït 
una creixent ofensiva contra les persones partidàries de l’estratègia BDS, incloent-
-hi l’inici d’accions legals contra activistes i institucions que l’adoptaven, així com 
una pressió creixent, a diversos Estats, per fer aprovar legislacions conegudes com 
a «anti-BDS».

El 15 de setembre de 2016, en resposta escrita a una pregunta formulada per la 
diputada al Parlament Europeu Martina Andersona, la Vicepresidenta de la Comis-
sió Europea, Federica Mogherini, en nom de la Comissió, va respondre: 

«La Unió Europea condemna fermament les amenaces i la violència contra els 
defensors dels drets humans en tota circumstància. La Unió Europea suscita regu-
larment qüestions relacionades amb la protecció dels drets humans i dels defensors 
dels drets humans en el seu diàleg amb les autoritats israelianes, i crida tant a Israel 
com a Palestina a refrenar tota provocació i a lluitar resoltament contra la incitació 
i el discurs de l’odi.

La Unió Europea es manté ferma en la protecció de la llibertat d’expressió i de la 
llibertat d’associació en línia amb la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Euro-
pea, que és aplicable al territori dels Estats membres de la Unió Europea, incloent-hi 
les accions relatives al BDS dutes a terme en aquests territoris. La llibertat d’expres-
sió, com subratlla la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans, també 
és aplicable a la informació o les idees “que ofenguin, destorbin o molestin l’Estat, 
o qualsevol secció de la població”. La EU rebutja els intents de la campanya BDS 
d’isolar Israel i s’oposa a qualsevol boicot d’Israel.»

Així, des d’una posició contrària a l’estratègia BDS, la Comissió Europea s’ex-
pressa en defensa de la llibertat d’expressió i d’associació amb relació als activistes 
i les accions de la campanya BDS a Europa.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a con-

demnar les amenaces i la violència contra els defensors dels drets humans en tota 
circumstància, a suscitar qüestions relacionades amb la protecció dels drets humans 
i dels defensors dels drets humans en el seu diàleg amb les autoritats israelianes, i a 
mantenir-se ferm en la defensa de la llibertat d’expressió i la llibertat d’associació, 
incloent-hi les accions relatives al BDS dutes a terme al territori de Catalunya.

Palau del Parlament, 13 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Anna Ga-

briel i Sabaté, GP CUP-CC, portaveus

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00867/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 51671 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Martín Eusebio Barra López, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’atenció 
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educativa domiciliària, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ense-
nyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El servei d’atenció educativa domiciliària es regeix per la Resolució EDU/3699/2007, 

de 5 de desembre, per la qual «s’aproven les instruccions per establir el procediment 
per tal que l’alumnat que pateixi malalties prolongades pugui rebre atenció educati-
va domiciliària per part de professorat del Departament d’Educació».

Aquest servei, mitjançant aules hospitalàries, atenció educativa domiciliària, su-
port informàtic i l’ensenyament secundari a distància, permet una atenció educativa 
a l’alumnat que pateix malalties prolongades; contemplant múltiples beneficis com 
millorar la seva qualitat de vida pel que fa a la dimensió psicològica, social i afecti-
va, i combatre la marginació i el fracàs escolar.

El servei d’atenció educativa domiciliària consisteix en una atenció individua-
litzada, per part d’un mestre o professor tot i que no substitueix el sistema educatiu 
establert, ja que l’alumnat continua matriculat al seu centre educatiu.

Cal remarcar que aquests infants i joves es troben en una situació de vulnerabili-
tat, temporal en la majoria dels casos, i que és molt important vetllar pel seu desen-
volupament integral per tal de compensar aquesta situació i potenciar la normalitat 
de les seves vides a través del procés educatiu que els permetrà continuar desenvo-
lupant-se integralment. És per aquest fet que els professionals involucrats en aquesta 
tasca han d’estar preparats per afrontar aquestes situacions.

Tot i que l’any 2009 el Departament d’Educació i Universitats va presentar el 
«Marc d’actuació a l’atenció educativa domiciliària», aquest està en desús i no està 
focalitzat perquè els centres educatius o mestres tinguin una guia per afrontar aques-
tes situacions, resultant un document informatiu molt general.

Actualment, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya no 
facilita un Pla d’Acció general als mestres ni a la direcció del centre que faci de 
guia per a aquells professionals que s’hi troben amb un cas d’atenció educativa do-
miciliària, sinó que els diferents professionals que intervenen (centre - tutor i mes-
tre/a d’atenció educativa domiciliària) han d’acordar-lo en cada cas, així com és 
han de coordinar per fer el seguiment de l’alumne/a tal i com estableix la Resolució 
EDU/3699/2007 però sense tenir cap guia de referencia.

Aquesta mancança és especialment greu quan un mestre o centre escolar es tro-
ben per primera vegada amb un cas d’atenció educativa domiciliària.

Per aquests motius, el grup parlamentari de Ciutadans presenta la següent

Proposta de resolució
El parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a elaborar i posar 

en pràctica un protocol d’atenció educativa domiciliària que serveixi de guia per als 
mestres i centres escolars que contingui almenys: 

1. Un protocol o Pla d’Acció general destinat al centre educatiu de l’alumne on 
es detalli com es comunicarà amb el/la mestre/a d’atenció educativa domiciliària, 
com i quina serà la vinculació amb l’EAP (Equip d’Assessorament Psicopedagògic), 
com es realitzarà el Pla Individualitzat / proposta curricular a desenvolupar amb 
l’alumne, com ho comunicaran a la família i quin professionals estaran presents, 
característiques del perfil de l’alumnat, objectius, i qualsevol altra informació que 
es consideri pertinent.

2. Un protocol o Pla d’Acció general destinat al mestre/a d’atenció educativa do-
miciliària on es detalli quin procediment ha de seguir en el moment que el Depar-
tament d’Ensenyament li comunica les dades de l’alumne i el seu centre (si és d’un 
altre centre), com s’ha de posar en contacte amb la família per establir una primera 
visita, característiques del perfil de l’alumnat, objectius, i qualsevol altra informació 
que es consideri pertinent.
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3. Un protocol de la informació a donar a la família amb totes les dades relatives 
al procés d’atenció educativa domiciliària que seguirà l’alumne/a.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Martín Eusebio Barra López, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la igualtat de drets i la no discriminació 
de les persones amb discapacitat sensorial
250-00868/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 51742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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

i Cot, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
la igualtat de drets i la no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
En ple segle xxi és del tot inadmissible qualsevol mena de discriminació vers les 

persones i encara més quan aquesta es fonamenta en aspectes concrets en els quals 
avui en dia la tecnologia hi dóna una resposta adequada.

A l’Estat espanyol, però, a través de la recentment aprovada Llei 15/2015, de 2 
de juliol, de la Jurisdicció voluntària es pretén que una persona amb discapacitat 
sensorial necessiti un informe mèdic sobre la seva aptitud per donar el seu consenti-
ment matrimonial. Així ha quedat regulat a la disposició final primera punt novè on 
es regula el següent: «Quienes deseen contraer matrimonio acreditarán previamen-
te en acta o expediente tramitado conforme a la legislación del Registro Civil, que 
reúnen los requisitos de capacidad y la inexistencia de impedimentos o su dispensa, 
de acuerdo con lo previsto en este Código. Si alguno de los contrayentes estuviere 
afectado por deficiencias mentales, intelectuales o sensoriales, se exigirá por el Se-
cretario judicial, Notario, Encargado del Registro Civil o funcionario que tramite el 
acta o expediente, dictamen médico sobre su aptitud para prestar el consentimien-
to». Aquest aspecte en concret no entrarà en vigor fins el proper 30 de juny del 2017, 
i per tant, totes les forces polítiques s’haurien de mobilitzar per modificar un aspecte 
tant discriminador de la normativa abans que entri en vigor.

En aquest sentit, l’Associació Catalana per a la Integració del Cec creu, i així ens 
ho ha comunicat, que més que modificar la disposició final esmentada, seria més 
convenient, des d’un punt de vista de tècnica legislativa, modificar els articles 56 del 
Codi Civil espanyol i el 58.5 de la Llei del Registre Civil.

Aquesta no és l’única reivindicació del col·lectiu de les persones amb discapaci-
tat sensorial i de l’Associació Catalana per a la Integració del Cec, però potser, en 
aquests moments, és la que consideren més urgent, atesa la incidència en un aspecte 
tant íntim i personal.

Altres situacions discriminatòries emparades per la normativa fan referència als 
àmbits testamentaris i d’atorgament d’escriptures públiques.

Segons estableix l’article 180 del Reglament del Notariat, no és necessària la 
intervenció de testimonis instrumentals, tret que el notari o alguna persona de les 
parts ho sol·licitin, o quan algun dels atorgants no sàpiga o no pugui llegir ni escriu-
re. Tot i que les persones amb discapacitat sensorial saben llegir i escriure (braille 
i avenços tecnològics com els lectors de pantalla), a la pràctica s’exigeixen els dos 
testimonis per l’acte d’atorgament, fet que pot vulnerar el dret d’aquestes persones.
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Pel que respecte als testaments, les persones amb discapacitat visual, a la pràc-
tica, només poden atorgar testament obert amb presència de testimonis idonis, fet 
que pot vulnerar la seva intimitat i la igualtat vers la resta de ciutadans, injustificable 
tenint en compte les possibilitats tècniques existents actualment.

Caldria també procedir a la reforma del Codi Civil de Catalunya, que a més de 
mantenir les mateixes prohibicions en matèria testamentària que el Codi Civil espa-
nyol, manté la prohibició a cecs, sords i muts de ser testimonis, prohibició ja dero-
gada en el Codi Civil Estatal.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent: 

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya insta el Govern de l’Estat espanyol a dur a terme: 
a) La reforma legislativa estatal que faci possible la no discriminació de les per-

sones amb discapacitat sensorial en matèria matrimonial, i concretament la modifi-
cació immediata de l’article 56 del Codi Civil espanyol i de l’article 58.5 de la Llei 
del Registre Civil, per tal de suprimir l’exigència a les persones amb discapacitat 
sensorial de certificat mèdic que acrediti la seva aptitud per prestar el consentiment 
matrimonial.

b) La reforma normativa estatal que faci possible la no discriminació de les per-
sones amb discapacitat sensorial en matèria d’atorgament d’escriptures i de docu-
ments públics així com de testaments, i concretament la modificació immediata de 
l’article 180 del Reglament del Notariat de 1944, per tal de suprimir l’obligatorietat 
de presència de dos testimonis en l’atorgament de documents públics i testaments 
oberts per part de persones amb discapacitat sensorial i d’introduir l’ús de les noves 
tecnologies per a facilitar a aquestes persones la possibilitat de llegir i signar per sí 
mateixos els documents i, especialment, els testaments.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a estudiar i pre-
sentar al Parlament de Catalunya la modificació del Codi Civil de Catalunya per a fer 
efectiu el dret de no discriminació de les persones amb discapacitat sensorial en ma-
tèria testamentària. Concretament, la modificació dels articles 421-10, apartat 2, per 
tal de suprimir l’exigència de testimonis al testament notarial, del 421-14, apartat 5, 
per tal de suprimir la prohibició de fer testament tancat i del 421-11, apartat 2.b, per 
tal de suprimir la prohibició de cecs, sords i muts per a ser testimonis.

Palau del Parlament, 15 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Carles Prats i Cot, diputat, GP JS

Proposta de resolució sobre els detinguts
250-00869/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 51844 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució sobre els detinguts, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
La detenció es configura en el dret vigent com una mesura cautelar que suposa 

la privació de llibertat temporal de la persona quan és sospitosa de la comissió d’un 
fet delictiu i per tal de ser conduïda a l’autoritat judicial, moment en què en algunes 
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ocasions la detenció esdevé el pas previ a una privació de llibertat més prolongada 
en forma de presó provisional.

El Conveni Europeu dels Drets Humans en el seu article 5.2 estableix que «tota 
persona detinguda ha de ser informada en el termini més curt possible i en una llen-
gua que comprengui, de les raons de la seva detenció i de tota acusació formulada 
contra ella» i el seu article 5.4 que «tota persona privada de llibertat per arrest o 
detenció, té dret a presentar un recurs davant d’un tribunal, a fi que resolgui en un 
termini breu sobre la legalitat de la seva detenció i n’ordeni l’alliberament si la de-
tenció és il·legal.»

A Catalunya s’ha aplicat fins i tot amb el desplegament del cos de Mossos d’Es-
quadra exclusivament la mateixa legislació en relació a les causes, desenvolupament 
i circumstàncies de la institució de la detenció en aplicació de les previsions de l’ar-
ticle 520 LECrim i d’una infrautilitzada i ineficaç llei orgànica 6/1984 reguladora 
del procediment d’habeas corpus.

L’any 2012 la Unió Europea va aprovar la directiva 2012\13\UE del Parlament i 
el Consell de 22 de maig del 2012 que en matèria de drets de la persona detinguda 
en el seu article 7 garantia a tots els estats membres l’accés de la persona detingu-
da i del seu representant al contingut de l’atestat durant la detenció policial, fet que 
suposava un important augment de garanties i instituïa un dret d’accés fins aquell 
moment inexistent en dret espanyol i per tant d’aplicació a les comissaries de Ca-
talunya.

Malgrat la literalitat de la directiva i la seva la transposició en la llei orgànica 
13/2015 de 5 d’octubre anomenada de modificació de la llei d’enjudiciament crimi-
nal per a l’enfortiment de les garanties processals, i especialment d’una demanda 
unànime dels col·lectius defensors dels drets humans i de l’advocacia catalana, el cos 
de policia autonòmica Mossos d’Esquadra continua sense donar compliment a la le-
gislació europea impedint el dret d’accés als atestats.

Atès que en la pràctica forense actual els propis Jutjats de Guàrdia donen accés 
i còpia del contingut de l’atestat un cop les persones detingudes passen a disposició 
judicial, l’ajornament que realitza el cos de Mossos d’Esquadra no troba cap justifi-
cació i a més contravé la normativa explícita europea sobre la matèria.

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

Proposta de resolució
Insta el Govern de la Generalitat a donar les instruccions corresponents perquè 

de forma immediata i en cap cas en un termini màxim dels 30 dies posteriors de 
l’aprovació d’aquesta resolució per part de totes les comissaries de Mossos d’Esqua-
dra es procedeixi a garantir l’accés a l’atestat de les persones detingudes i els seus 
representants durant la detenció i en tot cas en caràcter simultani a l’entrevista.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC
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Proposta de resolució sobre la protecció integral del turó (Mustela 
putorius)
250-00870/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 51850 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari 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 pro-
tecció integral del Turó Mustela putorius, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
De manera silenciosa el turó està desapareixent de Catalunya. La població d’a-

quest mustèlid s’ha reduït dràsticament en els últims anys, en queden molt pocs 
exemplars; no pas més de 50 o 60 segons Santiago Palazón, biòleg del servei de flo-
ra i fauna del Departament de Territori i Sostenibilitat. La situació és tan crítica que 
actualment ja només queden dos petits nuclis residuals, localitzats als cursos baixos 
dels rius Fluvià i Ter, a l’Alt i Baix Empordà, així com en sèquies i canals limítrofs.

La principal causa del declivi d’aquest mustèlid és l’avanç del visó americà ja que 
el turó es veu relegat per la competència. Això es deu a que el visó americà exerceix 
pressió sobre els hàbitats aquàtics, i a més aquest és un animal generalista, adapta-
ble i molt abundant. Una altre de les causes que afavoreix la desaparició del turó és 
la destrucció de l’hàbitat (la degradació i alteració dels boscos de ribera, la desapari-
ció i dessecació de prats inundables...), els atropellaments a la carretera, la reducció 
i desaparició de les poblacions locals de conills i la possible aparició de malalties.

La llei de protecció dels animals de Catalunya de 2003 ja el catalogava com un 
animal en perill d’extinció i el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de protecció dels animals, considera al turó com una 
de les espècies de la fauna salvatge autòctona protegides a Catalunya i en perill d’ex-
tinció, però som la única comunitat autònoma que resta a l’estat Espanyol sense 
aprovar cap catàleg de fauna, tot i que en l’abril de 2010 el Departament de Medi 
Ambient i Habitatge va elaborar un projecte de catàleg que finalment no es va arri-
bar a aprovar. Per tant, les 55 espècies en perill i 93 vulnerables que requereixen 
mesures específiques de protecció, com és el cas del turó, no tenen l’empara legal 
que els correspondria.

A més, un altre fet rellevant, és la gairebé inexistència de plans de recuperació 
aprovats a Catalunya, únicament figuren tres i són els referents al trencalòs, la llú-
driga i la gavina corsa. En el cas dels turons només consta un esborrany sobre els 
mamífers lligats als ecosistemes fluvials i aquàtics.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern a: 
1. Realitzar un estudi i investigació pormenoritzada sobre l’estat real del perill 

d’extinció de l’espècie i sobre l’entorn que l’acull, un diagnòstic global de la seva si-
tuació, per tal d’elaborar un pla de protecció de l’espècie.

2. Recuperar, actualitzar i aprovar l’esborrany del pla sobre mamífers lligats als 
ecosistemes fluvials i aquàtics.
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3. Portar a terme una estratègia de conservació de la fauna salvatge autòctona 
a tota Catalunya, amb l’inici de l’aprovació de l’esborrany del Catàleg d’Espècies 
Amenaçades realitzat a l’abril de 2010.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, Marc Vidal i Pou, di-

putats, GP CSP

Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona
250-00871/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 51905 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el CUP Les Corts 
(Barcelona), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Al districte de Les Corts hi ha un alt percentatge de gent gran, i actualment no hi 

ha cap CUAP o centre de Primària amb urgències nocturnes, ni els caps de setma-
na ni festius. Abans de les retallades el CAP Numància oferia aquests serveis. Per 
aquest motiu els ciutadans han d’acudir al CAP Manso a l’Eixample. De la mateixa 
forma tampoc en aquest centre de Numància tenen servei d’urgències pediàtriques 
fóra de l’horari diürn i laboral.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a reconvertir el 

Centre d’Atenció Primària de Numància (CAP) perquè doni el servei de Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP), amb assistència sanitària les 24 hores del 
dia, tots els dies de l’any, inclòs servei d’analítiques, radiologia, boxes d’observació 
i pediatra.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució sobre les maniobres de l’exèrcit a Celrà
250-00872/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 51961 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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 
les maniobres de l’exèrcit a Celrà, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Interior, amb el text següent: 
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Exposició de motius
Observem amb preocupació les darreres maniobres militars a Celrà, on el pas-

sat dimecres 15 de febrer l’exèrcit va avisar els ajuntaments de Girona i Celrà que 
dilluns faria maniobres militars: una marxa a peu per camins rurals acompanyats 
de quatre vehicles tot terreny i dos busos, realitzades per una vuitantena de soldats.

Actualment les forces armades encara compten amb uns 1.500 soldats a Catalu-
nya, concentrats fonamentalment a les casernes del Bruc (Barcelona) i de Sant Cli-
ment Sescebes (Alt Empordà) i a l’acadèmia de sotsoficials de Talarn (Pallars Jussà).

Aquestes actuacions difereixen profundament del tarannà pacifista i antimilita-
rista del poble de Catalunya, i així s’ha demostrat en les protestes pacífiques de re-
buig a les maniobres militars.

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 realitzar les accions pertinents per 

tal de dur a terme la desmilitarització de Catalunya en pro de la cultura de la pau i 
els drets humans.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona
250-00873/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 51965 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les urgències noctur-
nes a la ciutat de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Davant del permanent col·lapse de les urgències hospitalàries viscut els darrers 

mesos als hospitals públics catalans, el passat 4 de febrer el Departament de Salut 
va endegar la campanya «Creus que has d’anar a urgències? Truca al 061», per tal 
de descongestionar els serveis d’urgències hospitalàries. Entre les opcions que es 
preveuen des del 061 i que especifica la campanya, hi és la d’adreçar el pacient a un 
centre adequat a la gravetat del seu problema de salut.

A Tarragona, però, amb una població de pràcticament 132.000 persones, els cen-
tres d’urgències d’atenció primària (CUAP) que presten servei als tarragonins es 
limiten a un, el de Torreforta - La Granja. El CAP Muralles, que prestava atenció 
nocturna d’urgència, va deixar de fer-ho l’any 2011 arrel de les retallades del Go-
vern en salut.

Això sense dubte ha provocat, junt amb d’altres factors, que les urgències hospi-
talàries de la hagin vist incrementades l’afluència de pacients i que conseqüentment 
s’hagi incrementat, els darrers temps, la freqüència amb què es donen situacions de 
col·lapse als hospitals.

Per tant, ens trobem amb la paradoxa que el Departament de Salut promou una 
campanya per tal que els ciutadans utilitzin recursos alternatius a les urgències hos-
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pitalàries quan sigui possible, al mateix temps que infradota aquests recursos alter-
natius.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a recuperar el servei d’atenció d’ur-

gències nocturnes al CAP Muralles de la ciutat de Tarragona.

Palau del Parlament, 20 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans als centres 
penitenciaris de Lleida
250-00874/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 51969 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada, 

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalu-
nya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans a les presons 
de Lleida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
En els darrers anys, els sindicats de funcionaris de presons venen denunciant una 

manca de personal i mitjans als centres penitenciaris de la província de Lleida i re-
clamen una resposta del Govern.

Efectivament, aquestes reclamacions són del tot justificades donat que, a tall 
d’exemple, hi ha cel·les que romanen tancades per ser inhabitables degut a problemes 
com lavabos que no funcionen, vidres trencats o sostres caiguts.

El més important i urgent, però, és que la manca de mitjans humans i tècnics té 
conseqüències en la seguretat de treballadors i reclosos.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya, per tal de dotar suficientment de personal i mitjans 

als centres penitenciaris de Lleida, insta el Govern a: 
1. Destinar 65 funcionaris més al Centre Penitenciari Ponent.
2. Destinar 15 funcionaris més al Centre Penitenciari Obert de Lleida.
3. Fer els arranjaments necessaris als equipaments penitenciaris de la província 

per tal de modernitzar-los i millorar-ne la seguretat.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, Marisa 

Xandri Pujol, diputades, GP PPC
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Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment de les 
llars d’infants municipals
250-00875/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 51970 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada, 

Fernando Sánchez Costa, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parla-
ment, presenten la Proposta de resolució sobre la consolidació i sosteniment de les 
escoles bressol municipals, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’En-
senyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La llei d’Educació de Catalunya proclama la importància de l’educació infantil 

en el sistema educatiu català. Aquesta primera etapa té una rellevància pedagògica 
notable en l’aprenentatge de les habilitats i capacitats bàsiques per part dels infants, 
però també té una funció social cabdal en la igualtat d’oportunitats, en la detecció 
primerenca de trastorns d’aprenentatge i en la consecució d’una veritable igualtat 
entre homes i dones. Tal com recull la llei d’educació, «l’educació infantil té com 
a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants durant els pri-
mers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir i compensar 
els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic o cultural» 
(LEC, 56.1).

La possibilitat d’accedir fàcilment a una escola bressol és també, un factor im-
portant en el combat per la igualtat entre homes i dones i un factor decisiu per poder 
augmentar la nostra natalitat, imprescindible per sostenir a mig i llarg termini l’estat 
del benestar. Amb una taxa de fecunditat (any 2015) de 1,39 és absolutament impos-
sible mantenir el sistema de protecció social que hem construït al llarg del temps. 
És molt difícil, però, poder apujar el nombre de naixements si el fill significa un im-
pediment real per al desplegament professional dels progenitors, si el preu de l’esco-
la bressol es menja bona part d’un salari o si cal recórrer als avis per a les tasques 
de cura. Seria molt més fàcil poder tenir fills si hom sap que podrà comptar amb 
un bon servei de cura i educació dels infants mentre els pares i les mares treballen.

Hi ha motius suficients pedagògics i socials per impulsar una potent política pú-
blica de foment de l’educació infantil de zero a tres anys. Les competències en la 
matèria van ser traspassades ja l’any 1988 i reforçades en l’article 131 de l’Estatut 
de l’any 2006, que en reconeix la competència exclusiva. De fet, la LEC afirma que 
«el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de 
places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal» i 
deixa oberta la porta també a «l’escolarització d’infants en llars d’infants de titulari-
tat privada que desenvolupen l’activitat amb finalitat essencial de servei».

Des de l’any 1988, la Generalitat havia mantingut una convocatòria anual per 
subvencionar l’escolarització d’infants de zero a tres anys. Aquesta partida havia 
arribat als 85 milions l’any 2009. A més, d’acord a la llei i a les mateixes dades de 
la Generalitat, cada any es destinaven imports per a la creació de places noves a les 
escoles bressol municipals. Aquesta partida va arribar, l’any 2008, als 37 milions 
d’euros. L’any 2015, però, la Generalitat va tallar completament el finançament de 
les dues partides i va externalitzar part de l’ajut a través del pressupost de la Diputa-
ció. En qualsevol cas, les partides per a creació de noves places a les escoles bressol 
municipals i els imports per cofinançar les despeses de funcionament d’escoles bres-
sol van quedar reduïts a zero. En els pressupostos per a l’any 2017 aquests conceptes 
es mantenen a zero, causant un greu problema per a moltes famílies.
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Complir la Llei d’Educació de Catalunya i, per tant, «subvencionar la creació, 

la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars 
d’infants municipals».

2. Tornar a incloure, als pressupostos de la Generalitat, les partides per a «fun-
cionament llars d’infants municipals», «funcionament llars d’infants privades» i «fo-
ment de llars d’infants municipals».

3. Destinar, en els pressupostos de l’any 2018, un mínim de 45 milions d’euros 
per finançar la creació, consolidació i sosteniment de places de zero a tres anys.

4. Presentar al Parlament les modificacions normatives necessàries per tal de 
bonificar fiscalment el 30% de la despesa de les famílies en escoles bressol, tal com 
fan altres Comunitats Autònomes.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, Fernando 

Sánchez Costa, diputat, GP PPC

Proposta de resolució sobre el seguiment de les cartes trameses a 
interlocutors internacionals
250-00876/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 52011 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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 sobre el seguiment de 
les cartes enviades a interlocutors internacionals, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, amb el text següent: 

Exposició de motius
En aquesta legislatura tant el President de la Generalitat com el Conseller d’Afers 

Exteriors i Transparència han enviat cartes a autoritats internacionals i europees (a 
tall d’exemple, President del Parlament Europeu o a l’Alta Representant de la UE per 
a Política Exterior i de Seguretat), sense que el Parlament hagi tingut coneixement 
directe per part del Govern i s’hagi d’haver assabentat pels mitjans de comunicació. 
Els grups parlamentaris no saben quantes cartes s’han enviat, ni el contingut de les 
mateixes, ni si ha rebut resposta.

Entenem que les funcions d’impuls i de control parlamentari requereixen no no-
més tenir coneixement directe de les comunicacions que s’envien des del govern 
sinó també que es pugui debatre sobre l’estratègia i l’oportunitat d’aquests envia-
ments.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a donar trasllat als grups parlamen-

taris de les cartes enviades des de Presidència o des del Departament d’Afers i Re-
lacions Institucionals i Exteriors i Transparència a interlocutors internacionals així 
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com de les respostes rebudes en un termini de com a màxim 15 dies des del seu 
enviament o des de la recepció de les respostes per tal de fer-ne el seu seguiment.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la transparència de la participació de 
Catalunya en l’Euroregió Pirineus Mediterrània
250-00877/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 52012 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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 sobre la transparència 
de la participació de Catalunya en l’Euroregió Pirineus Mediterrània, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Insti-
tucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’Euroregió Pirineus-Mediterrània és una associació composta per Occitània, 

Illes Balears i Catalunya. Les activitats de l’associació es centren, entre d’altres: 
Projectar l’Euroregió en l’espai euroregional, estatal i internacional. Esdevenir 

un pol d’innovació i creixement sostenible del sud d’Europa. Accelerar el desplega-
ment de les infraestructures estratègiques necessàries per a l’Euroregió. Impulsar 
sectors econòmics que tinguin interessos compartits i un alt valor afegit. Desenvo-
lupar l’Euroregió universitària i científica. Donar una dimensió ciutadana a l’Euro-
regió o atendre la problemàtica transfronterera

Malgrat que des de la seva plana web es pot fer un seguiment de l’activitat i dels 
projectes impulsats pels seus membres no queda prou clar quin és l’impacte i el po-
tencial benefici que té l’Euroregió per a Catalunya. En particular, fora útil tenir un 
balanç que permeti valorar, i si escau, impulsar, el paper de Catalunya en el si de 
l’Euroregió.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Elaborar un balanç anual de la participació de Catalunya en l’Euroregió. En 

aquest balanç s’hauria de tenir em compte: 
a. Objectius assolits: Quin és el valor afegit que anualment genera la participació 

de Catalunya en aquest organisme i beneficis per a la ciutadania
b. Metes pendents: Activitat pendent i pla d’activitats per l’any següent
c. Gestió i finançament: Compromisos financers generats de la participació de 

Catalunya
d. Impacte en l’opinió: Visibilitat del projecte i comunicació respecte de l’Euro-

regió.
2. Lliurar l’esmentat informe al Parlament a fi de que es pugui fer el seu segui-

ment

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre la coordinació de l’Administració de 
justícia per a detectar casos d’emergència social
250-00878/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 52057 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-

mentari 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 coordinació 
de l’administració de justícia per detectar casos de d’emergència social, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’especulació financera, el capitalisme salvatge i la priorització dels beneficis 

dels grans tenidors per sobre de la vida de les persones per part del governs ha pro-
vocat una situació insostenible en la tinença de quelcom tan bàsic com un sostre. 
L’habitatge convertit en tragèdia per una part important de les classes populars, es-
devé un malson per aquells que es troben en situació de màxima pobresa.

Les situacions de pobresa extrema i d’emergència social pot provocar que la pèr-
dua de l’habitatge condemni a la marginalitat a les persones afectades. En aquest 
punt, els ajuntaments i el Govern de la Generalitat tenen l’obligació de respondre 
amb la màxima eficiència per detectar aquests casos i prendre les accions neces-
sàries.

Centenars de desnonaments es produeixen mensualment a Catalunya, i ens molts 
casos l’emergència social els acompanya, és per aquest motiu, que el Col·legi de 
Procuradors dels Tribunals de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona han signat un 
conveni de col·laboració per tal de notificar a aquest últim els casos de emergència 
social que es trobin els procuradors durant el llançament dels desnonaments, perquè 
aquests passin a disposició de l’àrea de serveis socials del ajuntaments.

La falta d’informació i coordinació en aquest casos pot provocar danys profunds 
en les famílies, i una falta de compliment de les responsabilitat de l’administració 
en vers aquest casos. Per això la màxima coordinació es necessària. Tot i així se-
gons el propi col·legi la taxa de compliment d’aquest conveni es mínima, doncs cal 
informació i voluntat per part del personal funcionari de l’administració de justícia, 
no només de les persones procuradores.

Per aquest motiu cal que el Govern es posi a treballar en ampliar aquest conve-
ni a tot el funcionariat que participi del llançament de desnonaments, així com en 
campanyes de difusió i formació a aquests per tal d’augmentar l’efectivitat d’aquest 
conveni i la coordinació entre les administracions. Per altre banda, cal instar a tots 
els ajuntaments a portar accions de coordinació similars amb el funcionariat de l’ad-
ministració de Justícia.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Fer extensiu a tot el funcionariat de l’administració de justícia els mandats del 

conveni signat entre el Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona i l’Ajun-
tament de Barcelona.

2. Iniciar una campanya de difusió i informació d’aquest conveni per tal de ga-
rantir la seva aplicació en el màxim de casos possibles.
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3. Instar als Ajuntaments de Catalunya a signar aquest conveni i establir els me-
canismes necessaris de coordinació amb els funcionariat de justícia i personal pro-
curador per detectar els casos d’emergència social.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre els professionals sanitaris de la presó 
Model
250-00879/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 52130 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els professionals 
sanitaris de la presó Model, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
En la sessió del 9 de febrer del Ple del Parlament de Catalunya es va aprovar, per 

àmplia majoria, la Moció 92/XI, sobre els equipaments penitenciaris a Barcelona. 
El punt 2 de la moció deia: «Garantir que el tancament de la presó Model no com-
portarà cap pèrdua de llocs de treball, ja sigui personal funcionari, interí o laboral, 
de la Model o de cap altre Centre Penitenciari de Catalunya on es destinin els treba-
lladors i treballadores, ni tampoc suposarà la pèrdua de complement específic vin-
culat a la categoria del centre».

L’esmentat punt no s’especificava, al parlar dels treballadors i treballadores, si 
eren els que depenien del Departament de Justícia o de qualsevol altre Departament 
de la Generalitat, per exemple al de Salut.

El tancament del centre penitenciari d’homes de Barcelona no és una demanda 
voluntària dels professionals, sinó una decisió política.

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

Proposta de resolució
El Parlament insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir que el tancament del centre penitenciari d’homes de Barcelona (pre-

só Model) no significarà cap pèrdua de llocs de treball dels professionals sanitaris 
dependents de l’Institut Català de Salut, sigui quina sigui la seva relació jurídico-la-
boral (estatutaris, funcionaris o laborals, fixes, interins o eventuals).

2. Garantir que el tancament del centre penitenciari d’homes de Barcelona (presó 
Model) no significarà cap pèrdua retributiva pels actuals treballadors i treballadores 
sanitaris dependents de l’Institut Català de la Salut.

3. Garantir que amb el tancament del centre penitenciari d’homes de Barcelo-
na (presó Model) la redistribució que es faci dels treballadors i treballadores de-
pendents de l’Institut Català de la Salut es farà dins l’àmbit penitenciari i en zona 
geogràfica de Barcelona o les seves proximitats per mantenir la seva conciliació fa-
miliar.

Palau del Parlament, 22 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre la política energètica
250-00880/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 52151 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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

Munell i Garcia, portaveu a la Comissió d’Empresa i Coneixement del Grup Par-
lamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la política ener-
gètica, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 2007 el govern de l’Estat espanyol va publicar una legislació (RD661/2007) 

per a incentivar el desenvolupament de l’energia solar fotovoltaica i complir amb els 
compromisos amb Europa i amb Kyoto. La llei garantia una tarifa regulada als pe-
tits inversors en energia solar durant tota la vida de la planta.

El mateix IDAE va promocionar la inversió en energia solar fotovoltaica al·legant 
que la rendibilitat era raonable i suggerint als ciutadans finançar fins al 80% de les 
instal·lacions en energia solar fotovoltaica al·legant que els inversors en aquesta ener-
gia contribuirien al desenvolupament sostenible de la seva comunitat.

Emparats per les garanties d’una llei d’un estat de dret Europeu i seguint les re-
comanacions del IDAE, 4.300 famílies a Catalunya van invertir en energia solar fo-
tovoltaica, utilitzant els seus bens personals com a garantia davant el banc.

Segons les dades de la patronal de productors d’energia solar fotovoltaica Anpier, 
durant aquests anys les 4.300 famílies productores d’energia solar fotovoltaica han 
evitat que s’alliberessin a l’atmosfera 742.988 tones de CO2 des del 2007 fins a dia 
d’avui.

No obstant, sense cap mena de consideració cap a la seguretat jurídica d’aquests 
productors d’energia solar, el govern espanyol ha retallat fins a 5 cops de forma 
retroactiva i amb afectes acumulatius les garanties legals que els hi atorgava el 
RD661/2007 a partir de les següents legislacions: 

1. RD 1565/2010 i RDL 14/2010: El govern del PSOE limita el dret a percebre 
tarifa regulada.

2. Llei 15/2012: El govern del Partit Popular imposa un impost del 7% a la pro-
ducció d’energia solar.

3. RDL 2/2013: El govern del Partit Popular desvincula la tarifa regulada dels 
productors d’energia solar del IPC.

4. RD 413/2014: La reforma del mercat del Partit Popular elimina el sistema de 
tarifa regulada i estableix una formulació extremadament complexa per a calcular 
una suposada «Rendibilitat raonable» per a retallar 750 milions addicionals de for-
ma arbitrària a tots el productors d’energia solar fotovoltaica de l’Estat Espanyol. La 
reforma utilitza pagaments passats a les instal·lacions fotovoltaiques per a calcular 
pagaments futurs i constitueix un clar cas de retroactivitat pròpia.

5. Ordre ministerial del RD 413/2014: estableix un coeficient de cobertura per 
a demorar els pagaments als productors d’energia fotovoltaica, al·legant que han de 
contribuir a la sostenibilitat d’un dèficit tarifari que ja existia molt abans de l’arriba-
da dels productors en energia solar fotovoltaica.

Com a resultat d’aquestes retallades, milers de famílies a Catalunya, que tant han 
contribuït en la lluita contra el canvi climàtic, s’han convertit després de tants anys 
de mala praxis legal en els «preferentistes de l’energia». Molts d’aquests productors 
ja no poden afrontar els seus compromisos de pagament amb la banca, ja que l’estat 
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Espanyol no paga els seus propis compromisos cap els productors d’energia solar 
fotovoltaica.

Aquestes retallades es produeixen al mateix temps que el govern espanyol es dei-
xava prescriure 622 milions que les grans elèctriques devien als consumidors cata-
lans en concepte de Costos de Transició a la Competència (CTC)2. Aquestes grans 
elèctriques han anunciat anualment beneficis de milers de milions d’euros, utilitzant 
tecnologies sobre compensades, tal com afirma la UE4, a expenses d’un encariment 
constant del rebut de la llum i d’una creixent pobresa energètica en el nostre país.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya lamenta que el Govern de l’Estat no hagi fet honor 

als compromisos de pagament cap a les 4.300 famílies productores d’energia solar 
fotovoltaica a Catalunya.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de l’Estat Espanyol a: 
a) Restituir la seguretat jurídica, derogant les normes que han perjudicat als 

productors d’energia solar fotovoltaica a Catalunya i recuperant en la seva totali-
tat el marc legal a partir dels qual aquests productors van basar la seva inversió 
(RD661/2007).

b) D’acord amb l’article 133 de l’Estatut, realitzar una auditoria reguladora, en el 
termini de 6 mesos de la retribució reconeguda legalment a cada tecnologia del sis-
tema elèctric espanyol, incloent també les retribucions a determinades tecnologies 
per garantia de capacitat i regulació.

c) Investigar els recursos condonats a les companyies elèctriques provinents dels 
costos de transició a la competència (CTC) així com els costos reconeguts i no 
afrontats corresponents al comerç d’emissions del període 2005-2012, amb la parti-
cipació de diferents actors.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Munell i Garcia, portaveu a la CEC, GP JS 

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de 
videovigilància a les dependències dels centres penitenciaris
250-00881/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 52222 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-

mentari 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 d’instal·lació 
de càmeres de videovigilància en les dependències dels centres penitenciaris, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant la XI legislatura s’ha portat al Parlament la necessitat d’un replanteja-

ment de les zones d’aïllament dels centres penitenciaris així com dels Departaments 
Especials de Règim Tancats. Tant es així, que la Coordinadora per la Prevenció de 
la Tortura formada per desenes d’entitats que defensen els drets humans dintre i fora 
dels centres penitenciaris avisava en el seu informe publicat durant el 20 d’abril del 
2016 titulat «Aïllament Penitenciari a Catalunya des d’una mirada en defensa dels 
drets humans» ja advertia d’indicis de males praxis i d’incompliment dels drets hu-
mans en els règims d’aïllament i primer grau als centres penitenciaris catalans.

Fascicle segon
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Durant el mes de desembre de 2016, el Mecanisme Català contra la Tortura ha 
publicat al seu informe anual, on indicava també l’existència d’aquest indicis. En el 
si del seu estudi es documenten nombroses denuncies en el Departament de Règim 
tancat i es mostren certes mancances pel que fa als elements garantistes de vigilàn-
cia per tal de documentar o provar part d’aquest indicis.

La recent iniciativa, a instancies dels diferents grups al Parlament, de l’aplicació 
del Protocol d’Istanbul al centres penitenciaris ha obert una via per tal de garantir els 
drets humans i a l’hora justificar d’una forma fidedigna la feina que els treballadors 
dels centres penitenciaris realitzen als centres. Es llavors, una obligació del Parla-
ment de Catalunya dotar d’eines tan als interns com als funcionaris per tal de garan-
tir i demostrar les bones praxis, la qualitat i el respecte al drets humans, de la feina 
realitzada dintre dels espais d’aïllament i de primer grau a les presons catalanes.

En aquesta línia, seguint amb la política de dotar d’eines a la comunitat peni-
tenciaria, es fa necessari donar resposta a les demandes tant de les entitats de drets 
humans com al mecanisme per a la prevenció de la tortura. A l’hora s’ha iniciat un 
grup de treball sobre els Departament Especial de Règim Tancat, on experts han 
advertit de la manca de sistemes de videovigilància a totes les zones d’aïllament i de 
primer grau, així com als accessos d’aquests.

A les preguntes fetes al govern amb numero de registre 39848 i 39849 sobre l’estat 
dels sistemes de videovigilància hem obtingut la resposta de la ja existència o la vo-
luntat d’instal·lació d’aquestes als espais d’aïllament, fet que contradiu les declaracions 
de les entitats i compareixents. Per altre banda, en aquestes respostes no es fa menció 
d’instal·lar càmeres de videovigilància a les zones d’accés i properes a aquests espais.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Elaborar i publicar un pla d’instal·lació de sistemes de videovigilància a totes 

les zones d’aïllament i de règim tancant, a les zones d’aïllament temporal i a les zo-
nes d’accés i properes a aquestes durant el 2017.

2. Garantir la instal·lació d’aquests sistemes en el termini d’un any després de 
l’aprovació d’aquesta proposta.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la instal·lació de sistemes  
de videovigilància a les sales de ressenya i d’identificació de les 
comissaries dels Mossos d’Esquadra
250-00882/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 52223 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la instal-
lació de sistemes de videovigilància a les sales de ressenya i d’identificació, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Catalunya és i ha de ser una terra de garantia dels Drets Humans, almenys pel 

que fa les actuacions de l’administració pública. És en aquesta línia on l’administra-
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ció te la obligació dotar-se de totes les eines possibles per tal de garantir el compli-
ment d’aquests. La necessitat de l’aplicació del protocol d’Istanbul durant el circuit 
de detenció es una de les assignatures pendents.

Aquest protocol és una eina per tal de garantir la qualitat i seguretat dels drets 
humans en l’ús de la força per part de l’administració. Una eina que permetrà el 
manteniment d’una bona imatge dels nostres cossos policials necessària en tota de-
mocràcia avançada. Una policia democràtica, una policia garantista és el millor si-
nònim per augmentar la sensació de seguretat de la ciutadania. Una augment de la 
confiança que es pot traduir ràpidament en un augment de la col·laboració i la inte-
gració social amb la població millorant així la tasca que els cossos de seguretat rea-
litzen. Per tot això es important dotar-nos d’eines en aquesta línia.

Veient l’informe publicat al desembre de 2016 per part del Mecanisme Català 
contra la Tortura, es detecten certs punts foscos, millorables, en la traçabilitat de les 
persones detingudes durant el circuits de detenció. Segons aquest informe, la con-
centració de denuncies per vulneració dels drets humans es produeix en les sales 
de ressenya i d’identificació de les àrees de custodia que actualment no disposen de 
càmeres de videovigilància. Segons el propi departament això ho ha decidit l’òrgan 
encarregat del sistema de gestió de la qualitat en el procés de la detenció.

Aquesta situació, però, es necessari revisar-la. I per això el Parlament de Cata-
lunya ha de prendre la iniciativa i potenciar les eines per evitar les situacions que es 
puguin produir o aclarir les denuncies que es puguin interposar.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
– La instal·lació de càmeres de videovigilància a les sales de ressenya i d’iden-

tificació de les àrees de custòdia a les comissaries de Policia Generalitat - Mossos 
d’Esquadra per tal de no tenir punts opacs durant el circuit de detenció.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris 
de justícia en ciberseguretat i delictes informàtics
250-00883/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 52224 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per la formació 
especifica en ciberseguretat i delictes informàtics als jutjats Catalans, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Vivim en un món cada cop més informatitzat. Un món on les persones bolquen 

cada cop més, part de les seves vides i pertinences a la xarxa o les connecten a 
aquestes. La feina, les relacions socials i les intimés es fan cada cop més a través de 
les xarxes. Això significa a l’hora un punt de vulnerabilitat en la vida de les perso-
nes, fet que queda demostrat amb l’augment de delictes relacionats amb la ciberse-
guretat i la informàtica dels últims anys.
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Per altra banda, el comerç està canviant. Els nous mercats s’obren a través de pla-
taformes de pagament online, on la quantitat de capital que es mou per les xarxes 
ordinàries d’internet és cada cop més alt. Un altre punt dèbil on els delictes contra 
el Patrimoni estan augmentat cada cop més.

Actualment ens trobem en tràmit de creació de l’Agencia de Ciberseguretat de 
Catalunya en resposta a una necessitat imperant en un món on la xarxa cada cop te 
més pes. Durant les compareixences dels experts i expertes en la ponència de la llei, 
ens hem trobat com les associacions de pèrits informàtics que treballen dia a dia 
amb delictes informàtics denuncien la falta de coneixement dels jutges, jutgesses i 
del funcionariat de l’administració de justícia sobre aquests afers.

Per tal de garantir la màxima qualitat en el serveis de Justícia de Catalunya cal 
un pla de formació especifica, al conjunt o a una àrea especialitzada d’aquests sobre 
delictes informàtics.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Instar al Govern de la Generalitat a elaborar plans de formació específics als 

funcionaris de l’administració de justícia per tal de garantir els coneixements neces-
saris per afrontar casos de ciberseguretat i delictes informàtics.

2. La elaboració d’unitats especialitzades en delictes informàtics als jutjats de 
Catalunya.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i 
grups de treball

Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
l’Operació Catalunya
252-00004/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 51807 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 66.1 del Regla-

ment del Parlament, proposen la creació d’una comissió d’investigació amb relació 
a l’anomenada «Operació Catalunya».

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu; Adriana Del-

gado Herreros, Jordi-Miquel Sendra Vellvè, Carles Prats i Cot, Montserrat For-
nells i Solé, Germà Bel Queralt, Assumpció Laïlla i Jou, Magdalena Casamitjana i 
Aguilà, Joan Ramon Casals i Mata, Gerard Gómez del Moral i Fuster, Lluís Guinó 
i Subirós, Oriol Amat i Salas, Ferran Civit Martí, Chakir el Homrani Lesfar, Ro-
ger Torrent i Ramió, Meritxell Roigé i Pedrola, Marc Sanglas i Alcantarilla, Jordi 
Munell i Garcia, Sergi Sabrià i Benito, Bernat Solé i Barril, Maria Rosell i Medall, 
Neus Lloveras i Massana, Natàlia Figueras i Pagès, Montserrat Palau Vergés, Al-
bert Batalla i Siscart, Anna Caula i Paretas, Antoni Balasch i Parisi, Àngels Ponsa 
i Roca, diutats, GP JS 
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Proposta de resolució de creació d’una comissió d’investigació sobre 
les actuacions del Govern per a preparar la secessió de Catalunya de 
la resta d’Espanya
252-00005/11

PRESENTACIÓ: GP C’S, GP SOC, GP PPC

Reg. 51812 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats, d’acord amb el que estableix l’article 66.3 del Reglament 

del Parlament, sol·liciten la creació d’una comissió d’investigació en relació amb les 
actuacions del Govern en preparació de la secessió de Catalunya de la resta d’Es-
panya.

La comissió té per objecte investigar les possibles responsabilitats derivades de 
les actuacions i les gestions realitzades pel Govern de la Generalitat, pels seus mem-
bres o per encàrrec o indicació d’aquests, en preparació de la secessió de Catalu-
nya de la resta d’Espanya i la possible vulneració dels drets de la ciutadania per raó 
d’aquestes.

Un cop formalitzada la constitució de la comissió, d’acord amb el que estableix 
l’article 66.4 del Reglament del Parlament, la comissió ha d’elaborar i aprovar un pla 
de treball que determini els diversos aspectes de la investigació.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP SOC; Alejandro 

Fernández Álvarez, GP PPC; portaveus
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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 238/XI, sobre la reobertura 
del servei d’atenció continuada del CAP Sitges i del consultori de 
Garraf, i sobre la qualitat dels serveis de salut de Sitges
290-00223/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52157 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.02.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 238/XI, sobre la 
reobertura del servei d’atenció continuada del CAP Sitges i del consultori de Garraf, 
i sobre la qualitat dels serveis de salut de Sitges (tram. 290-00223/11), us informo 
del següent:

Des del Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) s’està ela-
borant el Pla director d’atenció continuada i urgent de Catalunya. En el marc d’a-
quest Pla, s’està duent a terme una anàlisi per a revisar els processos de reordenació 
de l’atenció continuada en el territori, dels circuits, els fluxos i els resultats, tenint 
en compte el temps transcorregut, el context en el que es van realitzar aquests pro-
cessos i les peticions dels diferents agents implicats. A partir dels resultats d’aquest 
estudi es prendran les decisions pertinents en relació a l’ordenació de l’atenció con-
tinuada.

En aquest sentit, una de les actuacions que s’han contemplat en la revisió de la 
reordenació de l’atenció continuada, és el procés participatiu que s’ha dut a terme 
entre els mesos d’octubre i novembre del 2016 a tot el territori de Catalunya, en el 
qual l’Ajuntament de Sitges va estar representat directament, amb l’objectiu de reco-
llir propostes que enriquissin els criteris de planificació de la xarxa d’atenció conti-
nuada i urgent, que està elaborant el Pla director. Aquest procés s’ha desenvolupat a 
través de nou sessions de debat amb les Administracions locals, entitats proveïdores 
i ciutadans i pacients, a la vegada que s’ha posat a disposició un espai d’aportacions 
en línia obert a tota la ciutadania.

En el marc del sistema sanitari català, els Consells de salut de les regions sanità-
ries són els òrgans de participació comunitària en les demarcacions territorials del 
CatSalut. Entre les seves funcions d’assessorament, consulta, seguiment i supervisió 
de l’activitat de la respectiva regió sanitària hi ha la formulació de propostes al Con-
sell de Direcció de la regió sanitària en els assumptes relacionats amb la protecció 
de la salut i l’atenció sanitària al seu territori; la verificació que les actuacions en la 
regió sanitària s’adeqüin a la normativa sanitària i es desenvolupin d’acord amb les 
necessitats socials i les possibilitats econòmiques del sector públic, i la promoció de 
la participació de la comunitat en els centres i els establiments sanitaris. Els Con-
sells de salut estan formats per representants de la Generalitat de Catalunya, els con-
sells comarcals, els ajuntaments, les corporacions de professionals sanitaris i les or-
ganitzacions sindicals, empresarials i de consumidors i usuaris més representatives.

Barcelona, 12 de gener de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 281/XI, sobre el restabliment 
de l’atenció continuada al CAP Castellbisbal
290-00258/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52158 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.02.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 281/XI, sobre el 
restabliment de l’atenció continuada al CAP Castellbisbal (tram. 290-00258/11), us 
informo del següent:

El Departament de Salut i el CatSalut estan elaborant el Pla Nacional d’Urgènci-
es. En el marc d’aquest Pla, s’està duent a terme una anàlisi per revisar els processos 
de reordenació de l’atenció continuada en el territori, dels circuits, els fluxos i els 
resultats, tenint en compte el temps transcorregut, el context en el que es van rea-
litzar aquests processos i les peticions dels diferents agents implicats. A partir dels 
resultats d’aquest estudi es prendran les decisions pertinents en relació a l’ordenació 
de l’atenció continuada.

En aquest sentit, una de les actuacions que s’han contemplat en la revisió de la 
reordenació de l’atenció continuada és el procés participatiu que s’ha dut a terme 
entre els mesos d’octubre i novembre de 2016 a tot el territori de Catalunya. Aquest 
procés s’ha desenvolupat a través de nou sessions de debat amb el món local, entitats 
proveïdores i ciutadans i pacients, a la vegada que s’ha posat a disposició un espai 
d’aportacions online obert a tota la ciutadania. Les propostes realitzades serviran 
per enriquir els criteris de planificació de la xarxa d’atenció continuada i urgent pre-
vistos al Pla Nacional d’Urgències que serà presentat a finals del primer trimestre 
de 2017.

Barcelona, 20 de febrer de 2017.
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 283/XI, sobre l’atenció 
primària i continuada a les Terres de l’Ebre
290-00260/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52159 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.02.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 283/XI, sobre l’aten-
ció primària i continuada a les Terres de l’Ebre (tram. 290-00260/11), us informo 
del següent:

Pel que fa a l’apartat a, el Departament de Salut - CatSalut estan realitzant una 
anàlisi dels serveis sanitaris de la zona per tal d’incrementar els recursos assisten-
cials, seguint els criteris de planificació sanitària i d’acord amb la disponibilitat 
pressupostària. A tall d’exemple, en aquests moments ja s’ha pogut concretar l’ober-
tura de l’Atenció Continuada al CAP de l’Aldea a partir del dia 1 d’abril de 2017. Tot 
i així, el Pla Nacional d’Urgències, que es presentarà durant el primer trimestre de 
2017, acabarà de definir les actuacions a dur a terme en aquest àmbit.
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Quant a l’apartat b, la Gerència Territorial de l’ICS a les Terres de l’Ebre està to-
talment recuperada i operativa des de fa uns mesos.

El passat 19 de maig la Comissió Executiva del Consell d’Administració de l’ICS, 
reunida en sessió ordinària i presidida pel Sr. David Elvira, va acordar recuperar la 
figura del gerent territorial a les Terres de l’Ebre amb el nomenament de Carlos To-
bar, després de cinc anys de gerència compartida amb Camp de Tarragona. Per tant, 
amb aquesta actuació ja s’ha donat compliment a la demanda del Parlament.

Barcelona, 20 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 286/XI, sobre l’atenció als 
afectats per esclerosi lateral amiotròfica i la creació d’una unitat 
d’expertesa en la malaltia
290-00263/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52160 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.02.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 286/XI, sobre 
l’atenció als afectats per esclerosi lateral amiotròfica i la creació d’una unitat d’ex-
pertesa en la malaltia (tram. 290-00263/11), us informo del següent:

Fins l’any 2016 a Catalunya no han existit programes de finançament de recerca 
en salut amb fons públics. La recerca en l’àmbit de la salut s’havia finançat tradicio-
nalment a partir de convocatòries de fundacions com ara La Marató de TV3, o pro-
grames estatals i europeus. Això responia a una estratègia de no finançar projectes 
de recerca sinó estructura i recursos humans d’alta qualitat per fer que els grups de 
recerca catalans fossin competitius en els programes espanyols i europeus de finan-
çament de projectes i programes.

El Govern de la Generalitat, a través del Departament de Salut, ha impulsat el 
Pla estratègic de recerca i innovació en salut (PERIS) 2016-2020, el qual si con-
templa finançament orientat a les qüestions de salut. El 27 d’octubre de 2016 es va 
publicar la primera convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de con-
currència competitiva, per al finançament de diferents programes i accions instru-
mentals contingudes en el PERIS. En l’actualitat encara no s’ha fet pública la reso-
lució definitiva de la concessió d’aquests ajuts.

El teixit investigador de Catalunya disposa des del 2016 d’un instrument per a 
l’obtenció de suport econòmic en recerca sobre l’esclerosi lateral amiotròfica (ELA), 
sempre i quan el disseny de les propostes s’adeqüi a les bases de les convocatòries 
de les accions instrumentals.

A part de les convocatòries competitives espanyoles i europees, a nivell català 
La Marató de TV3 del 2013 es va dedicar a les malalties neurodegeneratives. De la 
vintena de projectes que es fan finançar, un era sobre teràpia gènica dirigida per al 
tractament de l’ELA (Facultat de Medicina - Universitat Autònoma de Barcelona).

A més, a Catalunya hi ha dos centres de recerca traslacional que tenen incorpo-
rades unitats o grups de recerca en ELA. Això no vol dir que no hi hagi investiga-
dors d’altres centres i grups que participin en projectes de recerca en ELA o tinguin 
vinculació amb grups més estables. Els grups són a l’Hospital Universitari Vall He-
bron i a l’Hospital Universitari de Bellvitge.
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La Fundació Catalana d’Esclerosi Lateral Amiotròfica Miquel Valls forma part del 
Grup de treball sobre Recerca i innovació en salut del Consell Consultiu de Pacients.

Aquest grup de treball ha participat en l’elaboració del PERIS que el Departa-
ment de Salut, aprovat el mes de juliol de 2016. En aquest sentit la incorporació de 
la visió i les aportacions dels pacients en aquest projecte ha sigut clau per tal d’enri-
quir-lo i millorar-lo qualitativament.

En el mes de novembre de 2016, 2 vocals del Consell Consultiu han format part 
de la Comissió Tècnica de Selecció de la convocatòria 2017, per a la concessió de 
subvencions per al finançament de diferents programes i accions instrumentals in-
closos en el PERIS.

L’ELA és una malaltia minoritària. El Model d’Atenció a les Malalties Minorità-
ries que està actualment en desplegament impulsa la creació d’unitats hospitalàries 
expertes, anomenades Unitats d’Expertesa Clínica (UEC).

El model es basa en 2 nivells d’atenció:
– Un nivell d’atenció més especialitzada i experta, concentrada en UEC que for-

men part d’una xarxa d’UEC (XUEC) per a un grup temàtic d’MM (en el cas de 
l’ELA la XUEC de Malalties Neuromusculars minoritàries).

– Un segon nivell, el nivell territorial o comunitari, proper al domicili de la 
persona afectada d’una MM, que inclou l’atenció primària, l’atenció especialitzada 
de referència territorial, d’altres serveis de salut territorials (sociosanitaris, de salut 
mental, de rehabilitació, etc.) i també els recursos socials, educatius i laborals del 
territori.

El desplegament del model d’atenció a les malalties minoritàries que s’ha iniciat 
garanteix una xarxa integrada d’atenció entre els diferents recursos implicats en 
l’atenció a la persona afectada.

L’UEC actua de líder en la xarxa i facilita el procés de transferència del conei-
xement, de la innovació i de l’accessibilitat als protocols clínics, potenciant l’assis-
tència en el territori mitjançant la promoció i difusió del coneixement i la qualitat 
assistencial a través dels protocols clínics i guies de pràctica clínica (GPC). Els pro-
tocols han d’incloure circuits d’accés i de relació entre serveis i nivells assistencials 
i, si escau, les rutes assistencials en l’àmbit de Catalunya per tal de garantir i d’agi-
litzar un diagnòstic ràpid.

El Departament de Salut, a través del Pla director Sociosanitari ha endegat a 
l’últim trimestre del 2016, en col·laboració amb la Societat Catalana de Medicina 
Familiar i Comunitària, una formació en línia monogràfica de 40 hores de duració 
sobre malalties Neurodegeneratives, dirigida a 350 alumnes professionals d’atenció 
primària. En el programa d’aquest curs s’imparteixen continguts relacionats amb el 
diagnòstic, maneig i tractament de l’ELA.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a través de subvencions a 
entitats, directament realitzen accions de Respir bàsicament a infants i joves. Per al-
tra banda, la Diputació de Barcelona té les seves pròpies línies de Respir.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies continua desenvolupant, per 
altra banda, el programa de Respir dedicat a la formació dels cuidadors no profes-
sionals. Per aquest 2017 s’està dissenyant un canvi de projecte coordinadament amb 
el Departament de Salut, concretament per establir sinèrgies amb el seu programa 
de Cuidador expert, que compta també amb el suport de les entitats Creu Roja i 
Fundació Pere Tarrés.

La Comissió Assessora de Malalties Minoritàries (CAMM), òrgan assessor del 
Departament de Salut i del Servei Català de la Salut (CatSalut), és un òrgan essencial 
en el desplegament del Model d’Atenció a les Malalties Minoritàries del CatSalut, i 
té entre els seus objectius per al 2017 abordar la qualificació del grau de discapacitat 
de les persones afectades per una malaltia minoritària. La CAMM és un comissió 
interdepartamental que compta amb representants del Departament de Salut, del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d’Ensenyament.
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Quan a l’impuls de la designació d’una unitat d’expertesa clínica en ELA a l’Hos-
pital Universitari de Bellvitge, el desplegament del Model d’Atenció a les Malalties 
Minoritàries, seguint les recomanacions de la Comissió Europea, i en línia amb les 
European Reference Networks (ERN) en malalties minoritàries i complexes inicia-
da al març del 2016, es farà per grups temàtics de malalties minoritàries (cada grup 
inclou entre desenes i centenars de malalties).

Aquest mes de gener del 2017, i per Resolució del Director del CatSalut, s’ha de-
signat la primera xarxa en Malalties Minoritàries (XUEC) del grup temàtic corres-
ponent a malalties Cognitivo conductuals de base genètica a l’edat pediàtrica.

El grup temàtic de malalties en que s’inclou l’ELA és el de Malalties Neuro-
musculars minoritàries, havent estat aquest grup un dels prioritzats per la CAMM, 
i pel que s’ha iniciat el procediment necessari per a poder obrir la convocatòria en 
els propers mesos. Previ a l’obertura de la convocatòria, el grup de treball format 
per professionals clínics experts en aquestes malalties, i que inclou professionals de 
l’Hospital Universitari de Bellvitge, definirà els criteris concrets d’aquesta convoca-
tòria, treball necessari per a garantir un procediment de designació just i transparent.

La metodologia de resolució de les convocatòries està descrita en la resolució del 
director del CatSalut de 27 de juliol de 2015, Resolució per la qual s’aprova la regu-
lació i el procediment de designació d’unitats d’expertesa clínica (UEC) en malalties 
minoritàries a Catalunya.

Barcelona, 27 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 305/XI, sobre l’Escola Mar 
Nova, de Premià de Mar
290-00281/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52047 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.02.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 305/XI, sobre l’Es-
cola Mar Nova, de Premià de Mar (tram. 290-00281/11), us informo del següent:

En el procés d’admissió d’alumnat als centres amb ensenyaments sufragats amb 
fons públics pel proper curs escolar 2017-2018, el Departament d’Ensenyament 
mantindrà l’oferta de llocs escolar de primer curs d’educació infantil de segon cicle 
a totes les escoles de Premià de Mar, inclosa l’escola Mar Nova, mentre s’elabora la 
diagnosi de les necessitats d’escolarització del municipi.

D’acord amb l’establert en l’Acord que es va signar el passat 9 de febrer entre 
el Departament d’Ensenyament, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació 
de Municipis de Catalunya, la programació escolar s’ha de fixar seguint criteris co-
muns que permetin preservar al màxim tots els projectes educatius.

En el marc de la Taula Mixta de Planificació durant el proper curs escolar es 
treballarà perquè la programació de l’oferta educativa que aprovarà el Departament 
d’Ensenyament doni resposta a les necessitats d’escolarització del municipi de Pre-
mià de Mar. Aquesta programació haurà de garantir la qualitat de l’educació i una 
adequada i equilibrada escolarització de tot l’alumnat del municipi.

Barcelona, 20 de febrer de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 308/XI, de mesures de suport 
als joves emigrants per raons econòmiques
290-00283/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52052 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.02.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 308/XI de mesures de suport als 
joves emigrants per raons econòmiques, us trameto amb aquest escrit el resum de 
les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió 
de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden 
a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 15 de febrer de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex 1. Informe de compliment de la Resolució 308/XI de mesures  
de suport als joves emigrants per raons econòmiques
Per a donar compte d’aquesta resolució us informo que actualment el portal 

MonCat ja integra tota la informació i els serveis que la Generalitat posa a disposi-
ció de la ciutadania per acompanyar-la i donar-li suport en els moviments migrato-
ris. D’altra banda, el Govern està treballant en la definició d’un conjunt de recursos 
i de serveis adreçats a les persones inscrites al Registre de catalans i catalanes resi-
dents a l’exterior.

Durant les properes setmanes, es preveu llançar una campanya comunicativa per 
promocionar el Registre, en el marc de la qual es presentarà el primer paquet de re-
cursos i serveis vinculats. Els que s’hi inclouran en aquesta primera fase són l’accés 
a la targeta sanitària individual (TSI), l’accés al servei eBiblio (sistema de préstec de 
llibre electrònic a les biblioteques), l’accés al Carnet Jove i l’accés amb descomptes 
especials als albergs i als programes de la Xarxa nacional d’albergs socials de Ca-
talunya (XANASCAT).

Finalment, també cal apuntar que el Registre de catalans i catalanes residents a 
l’exterior permet recollir diverses dades estadístiques, com ara l’edat de les persones 
registrades, els països on resideixen, el seu nivell formatiu, etc. Gràcies a aquesta in-
formació, es pot caracteritzar més fàcilment la diàspora catalana i definir perfils tipus 
d’emigració. Això ha de permetre, entre altres coses, identificar els trets distintius del 
col·lectiu de joves emigrats i dissenyar polítiques públiques més adaptades a les seves 
necessitats específiques. La Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE, la Direcció Ge-
neral de Joventut i l’Agència Catalana de la Joventut estan treballant en aquest sentit.

Per altra banda, el Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència i el Servei Català de la Salut (CatSalut) estan treballant en la defini-
ció d’un conveni que ha de garantir que els catalans inscrits al Registre de catalans 
i catalanes residents a l’exterior puguin disposar de la targeta sanitària individual 
(TSI), que dóna accés al sistema sanitari català públic. Actualment, no hi tenen ac-
cés, ja que la TSI es vincula al fet d’estar empadronat en un municipi de Catalunya.

Amb el nou conveni (que es preveu que se signi i entri en vigor properament) 
qualsevol català inscrit com a resident a l’exterior podrà accedir al sistema sanitari 
català públic durant les seves estades temporals a Catalunya. Així mateix, s’estal-
viarà d’haver de fer els tràmits administratius per obtenir la TSI en el moment d’un 
eventual retorn (és a dir: en el moment que s’empadroni novament en un municipi 
de Catalunya).
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En qualsevol cas, però, cal insistir que actualment qualsevol persona empadro-
nada a Catalunya ja té accés al sistema sanitari català públic, mitjançant la TSI. Per 
tant, els drets sanitaris de tots els joves retornats de l’estranger queden garantits des 
del moment que oficialitzen el seu retorn mitjançant l’empadronament en un muni-
cipi de Catalunya.

Des de 2016, la convocatòria anual de subvencions per a comunitats catalanes de 
l’exterior incorpora una línia per al suport a la nova emigració. L’objecte d’aquesta 
línia és contribuir a finançar les despeses derivades de les actuacions que les co-
munitats catalanes de l’exterior duen a terme per orientar i informar els catalans i 
catalanes que es plantegen o decideixen emigrar als països on s’ubiquen i/o actuen 
aquestes comunitats catalanes de l’exterior.

En aquest sentit, hi ha dos programes diferenciats objecte de subvenció:
– Les actuacions derivades del servei d’acollida del portal de suport a la mobili-

tat internacional MonCat.
– Altres actuacions encaminades a donar suport a la nova emigració (no contem-

plades a l’apartat anterior), així com aquelles efectuades per Comunitats Catalanes 
de l’Exterior que no formen part dels països inclosos al portal Moncat.

En aquestes moments, el projecte de llei del procediment de votació electrònica 
per als catalans i catalanes residents a l’estranger es troba en procés de tramitació 
parlamentària. D’altra banda, des del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge s’ha afirmat públicament i reiteradament que aquesta modali-
tat de vot ja serà possible en les properes eleccions al Parlament.

El Govern està treballant en la definició d’un paquet de mesures per oferir més 
i millors garanties als joves emigrats per motius laborals que volen tornar. A més 
de proposar incentius per atraure aquests joves i d’impulsar iniciatives per captar el 
talent, el que es busca és –sobretot– fer més fàcil el procés de retorn, millorant la 
informació disponible, reduint i simplificant els tràmits administratius i eliminant 
obstacles i greuges comparatius amb què es poden trobar les persones retornades 
a l’hora d’accedir a determinats recursos i serveis públics. Així mateix, s’està tre-
ballant per establir estratègies que ajudin a rendibilitzar i posar en valor (entre la 
comunitat empresarial i entre els propis joves retornats) el capital humà i les compe-
tències professionals adquirides durant l’estada a l’estranger.

Per últim també us faig saber que el portal Móncat té diferents apartats que ofe-
reixen informació d’interès per a aquelles persones residents a Catalunya que volen 
marxar a l’estranger per motius d’estudis o laboral. Fruit d’això, durant l’any 2016, 
es pot comprovar la utilització del portal a través del registre de visites per apartats, 
que es resumeixen en les següents dades:

– De Catalunya al món: 2.643 visites,
– Ofertes de feina a Europa - EURES: 3.610 visites,
– Servei d’acollida: 447 visites,
– Registres consulars a l’exterior: 349 visites i,
– Serveis consulars: 1.655 visites
A través del portal Móncat, i des de la seva posada en marxa, s’han tramitat vint-

i-dos sol·licituds de Servei d’Acollida1 en col·laboració amb les Comunitats catalanes 
a l’exterior depenents de la Secretaria d’Afers Exteriors.

1. Servei d’acollida: El Servei d’acollida que ofereix el Portal Moncat es canalitza a través de les Comunitats 
Catalanes a l’Exterior, amb el suport de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea. Els tipus de ser-
veis que s’ofereix són:

1. Informació de proximitat: Dossier informatiu elaborat des de la mateixa CCE sobre característiques bà-
siques de la vida quotidiana i d’altres informacions d’utilitat del país de destinació.

2. Consultes escrites: Oferiment d’una adreça electrònica per atendre consultes bàsiques vinculades a les 
dificultats que comporta el canvi d’hàbitat durant els primers dies.

3. Sessions d’acolliment: Organització periòdica de reunions per introduir els nouvinguts a la comunitat i 
per oferir la informació d’acollida disponible.

Països on actualment el servei està disponible: Alemanya, Argentina, Àustria, Brasil, Canadà, Colòmbia, Di-
namarca, Equador, França, Japó, Luxemburg, Mèxic, Regne Unit, Suïssa, Xina.
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Annex 2. Informe del suport del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge sobre el compliment de la Resolució 308/XI de 
mesures de suport als joves emigrants per raons econòmiques
Durant els darrers processos electorals s’ha experimentat una baixada important 

dels nivells de participació dins del col·lectiu dels residents a l’estranger, tant en els 
permanents (Cens Electoral de Residents Absents - CERA) com en els temporals 
(Electors Residents Temporalment a l’Estranger - ERTA). A més, aquest decrement 
en la participació s’ha fet més evident entre el col·lectius dels joves, els quals consi-
deren entre d’altres motius que el temps de registre i el temps per fer efectiu el vot 
són massa molèstia.

Per tant, és important que el Govern introdueixi noves mesures en el procés de 
votació amb l’objectiu de reduir els actuals riscos i facilitar i garantir el dret de su-
fragi als catalans residents a l’estranger, per això, la introducció del vot electrònic 
pot representar un factor significatiu de millora del procés tant a nivell de participa-
ció ciutadana com d’eficiència i eficàcia en la gestió de recursos.

En aquest sentit, el passat 30 de novembre el Parlament de Catalunya va iniciar, a 
proposta del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, la 
tramitació parlamentària del projecte de llei del procediment de votació electrònica 
per als catalans i catalanes residents a l’estranger, amb l’objectiu d’implementar el 
vot electrònic, el qual s’ha de centrar inicialment en determinats col·lectius socials 
que tenen majors dificultats per fer efectiu el seu dret de sufragi. La implementació 
del vot electrònic ha de permetre garantir l’efectivitat de l’exercici del dret de vot 
–amb la finalitat que no els sigui penalitzat l’exercici del seu dret pel fet de residir 
a l’estranger–, fomentar la cultura participativa, augmentar la participació pública 
en el procediment electoral i, al mateix temps, millorar el procés de gestió i comp-
tabilització dels vots, assolir una efectiva reducció dels costos econòmics associats 
al procediment electoral, així com un benefici pel medi ambient atenent a l’evident 
reducció del consum de paper.

Control del compliment de la Resolució 309/XI, sobre les fórmules de 
col·laboració amb el Govern d’Andorra per a canalitzar les ofertes de 
treball per mitjà del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya
290-00284/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52053 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.02.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 309/XI sobre les fórmules de col-
laboració amb el Govern d’Andorra per a canalitzar les ofertes de treball per mitjà 
del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, us trameto en aquest escrit el resum de 
les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió 
de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que contri-
bueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 23 de febrer de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us fem saber que el passat 16 de desembre es va celebrar una reunió entre el se-

cretari general del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Josep Ginesta; 
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la secretària d’Estat d’Afers Socials i Ocupació d’Andorra, Ester Fenoll, i l’alcalde 
de La Seu d’Urgell, Albert Batalla, en la que es va acordar treballar conjuntament 
amb l’objectiu de facilitar l’ocupació de llocs de treball transfronterers.

En aquest sentit, cal indicar que, entre les accions que s’estudiaran portar a ter-
me, s’inclouen donar cobertura a la intermediació a les oficines de treball per les 
persones que volen treballar a Andorra, així com analitzar com possibilitar que les 
ofertes de treball de les empreses andorranes puguin passar pels circuits del SOC i 
el portal Feina Activa, tenint en compte que Andorra no pertany a la Unió Europea 
i els treballadors catalans que hi vulguin treballar allà tindrien la condició de treba-
lladors transfronterers.

Control del compliment de la Resolució 310/XI, sobre el garantiment 
dels recursos necessaris a la Corporació Sanitària Parc Taulí per a 
absorbir l’activitat que es derivava a centres privats
290-00285/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52152 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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

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

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

ment de la Resolució 310/XI, sobre el garantiment dels recursos necessaris a la Cor-
poració Sanitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es derivava a centres pri-
vats, amb número de tramitació 290-00285/11, el control de compliment de la qual 
correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 22 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller del Departament de Salut (reg. 52152).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 03.03.2017 al 23.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
24.03.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 311/XI, sobre l’Hospital de 
Sabadell
290-00286/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52153 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 311/XI, sobre l’Hospital de Sabadell, amb número de tramita-
ció 290-00286/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de 
Salut.

Barcelona, 22 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller del Departament de Salut (reg. 52153).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 03.03.2017 al 23.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
24.03.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 312/XI, sobre els recursos 
sanitaris de Girona
290-00287/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52161 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.02.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 312/XI, sobre els 
recursos sanitaris de Girona (tram. 290-00287/11), us informo del següent:

La mitjana de persones ateses per part dels professionals de pediatria durant 
l’any 2016 està per sota dels 1.200 en les àrees bàsiques de salut de Girona, i pel que 
fa als professionals de medicina familiar i comunitària la mitjana de persones ateses 
és inferior a les 1.500. Per tant, aquestes xifres demostren que es dóna compliment 
al que s’establia a la resolució.

A la taula següent es poden observar les xifres de persones ateses per contingent: 

Any Girona 1 Girona 2 Girona 3 Girona 41 Sarrià de Ter 2

PED MFiC PED MFiC PED MFiC PED MFiC MFiC

2015 1.038 1.125 891 1.163 977 1.111 1.193 1.277 - 1.117

2016 1.083 1.125 1.004 1.176 978 1.125 1.179 1.277 - 1.131

1. Tota l’ABS, inclou Sant Gregori, Canet d’Adri, Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres.

2. Consultori del Pont Major atén els habitants d’aquest barri. Els de Campdorà van majoritària-

ment al CAP Sarrià de Ter.

Seguint criteris de planificació sanitària, els recursos humans dels diferents CAP 
s’adapten per a donar la millor atenció sanitària a la ciutadania, adaptant els recur-
sos a les necessitats i fluxos població. En aquest sentit, el CAP Can Gibert del Pla 
(Girona 2), durant l’any 2017 veurà incrementat els professionals de medicina de fa-
mília, arribant a 16 professionals amb contingent assignat, mentre que els professio-
nals de pediatria es mantindran. Pel que fa al CAP Doctor Joan Vilaplana (Girona 
4), s’augmentaran els professionals de medicina de família fins a arribar a 8,8 i els 
de pediatria fins a 2,4. Així doncs, s’està fent un esforç per reforçar aquests centres, 
sempre tenint en comte les necessitats dels diferents territoris.

A continuació es poden observar les plantilles dels EAP de la ciutat de Girona: 
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Nombre de professionals amb contingent

   Girona 1    Girona 2   Girona 3  Girona 4     Pont Major

PED MFiC PED MFiC PED MFiC PED MFiC - MFiC

2016 2,4 12,7 4,6 15,4 5,4 18,0 2,0 7,4 - 1,0

2017 2,5 12,5 4,5 16,0 5,8 18,6 2,4 8,8 - 1,0

Variació 0,1 -0,2 -0,1 0,6 0,4 0,6 0,4 1,4 - 0

En relació a la construcció d’un nou CAP a l’Eixample de Girona, cal tenir en 
compte que seguint els criteris de planificació sanitària, després de realitzar l’anàli-
si de l’activitat i els recursos existents, des del Departament de Salut - CatSalut s’ha 
decidit prioritzar les actuacions de millora de les infraestructures de l’atenció pri-
mària de la ciutat de Girona. En aquest sentit, s’ha inclòs en el Pla d’actuacions en 
infraestructures sanitàries (PAIS) l’ampliació del CAP Montilivi, on es preveu que 
el proper 2018 es podria iniciar la seva execució.

Barcelona, 9 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 313/XI, sobre el servei 
sanitari urgent al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, de 
Barcelona
290-00288/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52154 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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

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

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

ment de la Resolució 313/XI, sobre el servei sanitari urgent al barri de Vallvidrera, 
el Tibidabo i les Planes, de Barcelona, amb número de tramitació 290-00288/11, el 
control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 22 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller del Departament de Salut (reg. 52154).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 03.03.2017 al 23.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
24.03.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 317/XI, relativa a l’Informe de 
fiscalització 32/2015, sobre la Fundació Privada Hospital de la Santa 
Creu i Sant Pau
290-00292/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52155 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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

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

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

ment de la Resolució 317/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 32/2015, sobre la 
Fundació Privada Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, amb número de tramitació 
290-00292/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de la 
Sindicatura de Comptes.

Barcelona, 22 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller del Departament de Salut (reg. 52155).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 03.03.2017 al 23.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
24.03.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 318/XI, relativa a l’Informe de 
fiscalització 8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012
290-00293/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52156 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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

l’empara del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,
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Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Resolució 318/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 8/2016, sobre la 
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent 
al 2010, 2011 i 2012, amb número de tramitació 290-00293/11, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de la Sindicatura de Comptes.

Barcelona, 22 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller del Departament de Salut (reg. 52156).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 03.03.2017 al 23.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
24.03.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Control del compliment de la Resolució 406/XI, sobre la convocatòria 
urgent de la Junta de Seguretat de Catalunya
290-00378/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 51776 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.02.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 406/XI, sobre la 
convocatòria urgent de la Junta de Seguretat de Catalunya (número de tramitació 
290-00378/11), us informo del següent:

El conseller d’Interior, des del primer moment en què va assumir la responsabi-
litat com a membre del Govern, ha considerat necessari i oportú poder convocar la 
Junta de Seguretat de Catalunya, amb l’objectiu compartit de potenciar tots aquells 
instruments i organismes que permeten intensificar la mútua col·laboració entre les 
diverses administracions competents, especialment en un moment en què tots els 
aspectes relacionats amb la seguretat tenen una incidència creixent per al conjunt 
de la ciutadania.

El mes de febrer de 2016 va enviar una carta al ministre de l’Interior, on li va rei-
terar la voluntat del Govern de la Generalitat de Catalunya de convocar una reunió 
de la Junta de Seguretat de Catalunya en el termini més breu possible, atès que es va 
reunir per darrera vegada el 3 de març de l’any 2009, intentant acordar prèviament 
el seu ordre del dia i el contingut dels possibles acords. El mateix mes de febrer, el 
ministre de l’Interior va contestar per carta que no veia jurídicament possible reunir 
la Junta de Seguretat mentre el Govern de l’Estat estigués en funcions.

Com a conseqüència d’aquest dilatat període sense reunions ordinàries d’aquest 
organisme bilateral, es dóna la disfunció que encara avui, en ple any 2017, no s’hagi 
pogut certificar el nombre d’efectius del cos de Mossos d’Esquadra desplegats en el 
període 2010-2013, provocant un deute acumulat pel finançament estatal en aquest 
període i en els successius.

En aquest sentit, al juliol de 2015 es van tractar amb el secretari d’estat de Segu-
retat del Ministeri de l’Interior diversos aspectes que podrien ser inclosos en l’ordre 
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del dia d’aquesta Junta de Seguretat com, per exemple, el nombre d’efectius desple-
gats, la situació actual de la seguretat ciutadana a Catalunya o un millor accés com-
partit a les bases de dades entre les diverses policies, amb l’objectiu de millorar la 
prevenció, especialment en l’actual context d’amenaça gihadista.

El 24 de març de 2016, després dels atemptats a Brussel·les, el conseller d’Inte-
rior va tornar a reiterar al ministre de l’Interior la petició de la convocatòria urgent 
d’una reunió per preparar, entre d’altres aspectes, l’ordre del dia d’una Junta de Se-
guretat. Aquesta reunió preparatòria entre el Ministeri de l’Interior i el Departament 
d’Interior es va dur a terme el 5 de maig de 2016 i es va acordar, en primer lloc, que 
es convoqués la Junta de Seguretat just després de les eleccions i, en segon lloc, la 
integració dels Mossos a la taula d’avaluació de l’amenaça terrorista i al Centre d’In-
tel·ligència contra el terrorisme i el crim organitzat (CITCO). El Departament d’In-
terior ha redactat els protocols que han de regular aquesta integració i s’està pendent 
que es fixi la data de la signatura.

El 7 de novembre de 2016 el conseller d’Interior va enviar una carta al nou mi-
nistre de l’Interior, tot just després del seu nomenament, per demanar-li una reunió 
urgent per impulsar, novament, la constitució de la Junta de Seguretat de Catalu-
nya. Aquesta reunió es va dur a terme en data 16 de novembre de 2016. Posterior-
ment, el passat 19 de gener de 2017, el Sr. Cesar Puig, secretari general del De-
partament d’Interior, i el Sr. Albert Batlle, director general de la Policia, es van 
entrevistar amb el secretari d’estat de Seguretat i el cap de Gabinet de Coordinació 
i Estudis del Ministeri, als efectes de presentar una primera proposta d’ordre del dia 
per poder convocar, al més aviat possible, la Junta de Seguretat.

Barcelona, 14 de febrer de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 411/XI, sobre la igualtat i la 
conciliació de la vida familiar i laboral
290-00383/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 52054 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.02.2017

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 411/XI sobre la igualtat i la 
conciliació de la vida familiar i laboral us trameto en aquest escrit el resum de les 
accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de 
desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que contri-
bueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 23 de febrer de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us fem saber que s’ha tramès una carta al Secretario de Estado de Empleo, el 

Sr. Pablo Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti, on se li informa de l’aprovació de la 
Resolució 411/XI sobre la igualtat i la conciliació de la vida laboral i personal i, on 
se li sol·licita que s’iniciïn els tràmits de modificació del marc laboral envers l’incre-
ment del permís de maternitat i paternitat fins a 8 setmanes per progenitor, i a deu 
setmanes més que podran ser gaudides per un progenitor o per l’altre.
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A continuació trameto l’informe de la Resolució 411/XI del Departament de Go-
vernació, Administracions Públiques i Habitatge. I que dona compliment a l’apartat b 
d’aquesta Resolució.

Des de l’any 2010, el Departament de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, a través de la Secretaria d’Administració i Funció Pública, disposa del 
Banc de dades d’ocupació pública (BDOP).

El Banc té com un dels seus principals objectius proporcionar als ciutadans in-
formació estadística sobre el personal que treballa a les diferents administracions 
i organismes públics catalans, en una única base de dades obertes i reutilitzables. 
L’aplicació es considera un referent en matèria de transparència, donat que el nivell 
de detall i la facilitat en que es pot treballar la informació, permet als usuaris uns 
nivells de tractament de dades i d’informació, superior a la resta d’administracions 
del nostre entorn i internacional.

El Banc de dades d’ocupació pública (BDOP) és una eina de consulta del re-
compte de personal de les administracions públiques catalanes (Administració de la 
Generalitat, Administració local i Universitats), i un instrument d’anàlisi i difusió de 
la informació sobre ocupació pública de Catalunya.

Està estructurat en un total de deu informes dinàmics i en tots ells existeix la 
possibilitat de seleccionar el sexe com a variable d’anàlisi.

S’accedeix mitjançant l’enllaç: http://analisiocupaciopublica.gencat.cat/

Innovació i transparència:
Bàsicament el BDOP presenta dues grans aportacions que el diferencia de la res-

ta de sistemes d’informació pública en matèria d’ocupació pública a nivell nacional 
i europeu.

En primer lloc, permet modificar els informes seleccionant una sèrie de variables 
i creuar la informació (any/mes, sexe, edat, vinculació, col·lectiu, grup, tipus d’ens, 
departament, discapacitat). Dóna la possibilitat de fer anàlisi transversal (fotogra-
fia en un moment temporal determinat) o longitudinal (evolució al llarg del temps). 
Aquest fet presenta un caràcter innovador en aquesta matèria ja que no es coneix cap 
altra administració que fins al moment presenti la informació, no tan sols d’aquesta 
manera, sinó també amb el nivell de detall que el BDOP proporciona.

En segon lloc, permet l’exportació de la informació en diferents format, pdf, 
word, però molt important el fet que es pot exportar a format reutilitzable, csv i ex-
cel, condició obligada per la Llei de Transparència per tal que les dades es consi-
derin «obertes».

Estadística oficial:
La Llei 23/1998, de 30 de desembre, d’estadística de Catalunya, desenvolupa 

la competència exclusiva de la Generalitat en l’àmbit de l’estadística. A efectes 
d’aquesta Llei, es consideren estadístiques d’interès de la Generalitat de Catalunya, 
les que proporcionen informació sobre la realitat geogràfica, econòmica, demogrà-
fica i social de Catalunya, i són declarades com a tals per les vies establertes per 
l’esmentada Llei. A més, estableix que les estadístiques d’interès de la Generalitat 
són considerades estadística oficial.

Seguint amb la legislació catalana vigent, el Parlament de Catalunya aprova amb 
caràcter quadriennal el Pla Estadístic de Catalunya (PEC) en el qual es marquen 
les línies i objectius bàsics d’actuació de l’estadística oficial. Finalment, cada any i 
mitjançant un decret del Govern català, s’elabora el Pla Anual d’Actuació Estadísti-
ca (PAAE) en el qual es concreten les activitats d’estadística oficial a realitzar pels 
diferents agents que integren el Sistema Estadístic de Catalunya.

Des de l’any 2012, s’inclou en el PAAE l’activitat estadística sota el nom d’Esta-
dística de personal de l’administració. Aquesta activitat és la font de l’actual Banc 
de dades d’ocupació pública, amb la qual cosa, les dades publicades en el BDOP 
són la referència oficial pel que fa al recompte de personal de l’administració pú-

http://analisiocupaciopublica.gencat.cat/
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blica catalana. Aquest fet dota d’especial rellevància a totes aquestes dades ja que 
es consideren la principal font d’informació estadística en aquest àmbit, alhora que 
dota de la potestat legislativa necessària per a l’obtenció de la informació i protegeix 
aquestes dades a través de la figura del secret estadístic regulada en la Llei 23/1998.

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
390-00065/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Baiget i Cantons, Conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 

Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Ca-
talunya,

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la Mo-

ció 65/XI, sobre les universitats, amb número de tramitació 390-00065/11, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Empresa i Coneixement.

Barcelona, 22 de febrer de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller del Departament d’Empresa i Coneixement (reg. 52180).
Pròrroga punt 4c: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de 
concedir una pròrroga de 15 dies hàbils (del 03.03.2017 al 23.03.2017) del termini 
que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual 
finirà el 24.03.2017, a les 12:00 h.
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Control del compliment de la Moció 66/XI, sobre les mesures per a 
evitar la segregació educativa
390-00066/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 52361 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.02.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Ruiz i Isern, Consellera d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, 

a l’empara del que disposa l’article 102 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Moció 66/XI, sobre les mesures per a evitar la segregació educativa, amb número 
de tramitació 390-00066/11, el control de compliment de la qual correspon a la Co-
missió d’Ensenyament.

Barcelona, 24 de febrer de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: consellera del Departament d’Ensenyament (reg. 52361).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 03.03.2017 al 23.03.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
24.03.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017.

Control del compliment de la Moció 92/XI, sobre els equipaments 
penitenciaris a Barcelona
390-00092/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017

Control del compliment de la Moció 93/XI, sobre l’atenció als infants i 
adolescents en situació de risc
390-00093/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017
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Control del compliment de la Moció 94/XI, sobre la dignificació de 
l’atenció a la infància
390-00094/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.02.2017

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença d’Esther Roger, gerent de l’Associació 
de Celíacs de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament perquè 
informi sobre el decret de preinscripció escolar i el decret de 
menjadors escolars
356-00533/11

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC (reg. 51469).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 27.02.2017.

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

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 
novembre del 2016
337-00025/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 52271 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 28.02.2017

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 novembre de 2016, i l’Acord pel qual s’apro-
va, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 24 de febrer 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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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places 
de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
500-00011/11

CONVOCATÒRIA

Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de febrer de 2017, convoca 
un concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Par-
lament de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 51, 52, 53, 54, 55 i 
56 i el punt 4 de la disposició addicional segona dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, i l’oferta d’ocupació del Parlament per a l’any 
2016 (BOPC 231, del 10 d’octubre de 2016).

Bases de la convocatòria

1. Normes generals
1.1. Es convoca el procés selectiu per a proveir cinc places de l’escala general 

d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Par-
lament de Catalunya, que consisteix en un concurs oposició de promoció interna.

1.2. Les places que restin sense cobrir de la convocatòria de promoció interna 
s’acumularan a les del torn lliure.

1.3. Als funcionaris que accedeixin a aquesta escala, amb caràcter general, els 
correspon d’exercir les tasques administratives d’assistència en la preparació i, si es-
cau, en la coordinació i altres tasques derivades de la gestió administrativa de caràc-
ter superior; tasques de comprovació i preparació de la documentació i de proposta 
de redacció dels documents que, per llur grau de complexitat, no estiguin assignades 
a altres funcionaris de categoria superior; tasques d’índole repetitiva, siguin manu-
als, de càlcul numèric o mecanogràfiques, relacionades amb el treball dels diferents 
departaments de l’Administració parlamentària, i també tasques d’informació i de 
relació amb el públic en matèria administrativa, i, en general, altres tasques similars.

1.4. La realització d’aquest procés selectiu s’ajusta al que estableixen l’article 
103.3 de la Constitució espanyola, els Estatuts del règim i el govern interiors del Par-
lament de Catalunya i el Decret legislatiu 1/1997, del 31 d’octubre, pel qual s’aprova 
la refosa en un text únic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Cata-
lunya en matèria de funció pública.

1.5. D’acord amb el que disposen l’article 51.3 dels Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya i l’article 4.1 del Decret 161/2002, de l’11 de 
juny, sobre l’acreditació del coneixement del català i l’aranès en els processos de se-
lecció de personal i de provisió de llocs de treball de les administracions públiques 
de Catalunya, durant el procés selectiu els aspirants han d’acreditar el coneixement 
de la llengua catalana, tant en l’expressió oral com en l’escrita, en el grau adequat 
a les funcions pròpies de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

1.6. El tribunal qualificador no pot aprovar ni declarar que ha superat el procés 
selectiu un nombre d’aspirants que excedeixi el nombre de places convocades.

1.7. Les proves de la fase d’oposició del procés selectiu s’iniciaran a partir del 
mes d’abril de l’any 2017.

1.8. Totes les comunicacions i les notificacions derivades d’aquesta convocatòria 
s’han de fer públiques en el tauler d’anuncis del Parlament, i també en la intranet i el 

Correcció d'errades de publicació
– El Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya (tram. 500-00011/11,ha estat modificat en el BOPC 364, a la pàgina 48  i en el BOPC 378, a la pàgina 73.
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web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/
index.html), sens perjudici de la publicació en el Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) que estableixen aquestes bases.

2. Requisits de participació
2.1. Per a ésser admesos en el procés selectiu, els aspirants han de complir els 

requisits següents: 
a) Ésser funcionaris del Parlament de Catalunya amb una antiguitat mínima de 

dos anys en el cos o en el grup de places des del qual es promouen, segons si la pro-
moció es fa dins el mateix grup o en un altre de superior. A l’efecte de l’antiguitat, 
es compten els serveis prestats al Parlament previs a l’accés a la condició de funcio-
naris del Parlament des de la qual es promouen.

b) Ésser ciutadà espanyol o nacional d’algun dels altres estats membres de la 
Unió Europea.

c) Haver fet setze anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
d) Tenir el títol de batxillerat superior, de batxillerat unificat polivalent, de bat-

xillerat LOGSE, de formació professional de segon grau o equivalent, o qualsevol 
altre títol de nivell superior, o estar en condicions d’obtenir-lo, o tenir aprovades les 
proves d’accés a la universitat per a persones més grans de vint-i-cinc anys. Si es 
tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar, si escau, de l’homologació cor-
responent del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport.

e) Posseir la capacitat física i psíquica necessàries per a exercir les funcions prò-
pies de les places convocades.

f) Trobar-se respecte al Parlament de Catalunya en el cos o l’escala des de què es 
promociona en la situació administrativa de servei actiu, serveis especials o serveis 
en altres administracions o en qualsevol altra situació que comporti reserva de lloc 
o de destinació.

g) No estar inhabilitats per sentència ferma per a l’exercici de les funcions pú-
bliques ni estar separat, mitjançant expedient disciplinari, del servei de qualsevol 
administració pública.

2.2. Tots els requisits generals i específics que indica la base 2.1 s’han de complir 
el darrer dia del termini de presentació de sol·licituds i s’han de continuar complint 
fins a la data de la presa de possessió com a funcionari o funcionària de carrera.

3. Sol·licituds de participació
3.1. Les sol·licituds per a prendre part en aquesta convocatòria s’han d’adreçar 

a la Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos Humans en el termini 
improrrogable de vint dies naturals a comptar de l’endemà de la publicació d’aquesta 
convocatòria en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). Les sol·lici-
tuds s’han de presentar en paper, de manera presencial, al Registre del Parlament de 
Catalunya, en dies laborables, excepte dissabte, en horari de dilluns a dijous, de les 9 
a les 14 hores i de les 15 a les 18 hores, i divendres de les 9 a les 14 hores i de les 15 
a les 17 hores (parc de la Ciutadella, s/n, 08003 Barcelona), o bé a les oficines dels 
registres públics de l’Administració de la Generalitat o a les oficines de Correus, 
de la manera que s’estableix reglamentàriament (correu certificat, en el qual ha de 
constar la data de presentació de la sol·licitud).

3.2. Les sol·licituds s’han de formalitzar en un model normalitzat, els exemplars 
del qual són a disposició dels interessats al Servei d’Identificació del Parlament i en la 
intranet i el web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos- 
oposicions/index.html).

3.3. Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar: 
a) Una fotocòpia confrontada del document oficial d’identitat.
b) Una fotocòpia confrontada de la documentació acreditativa de tenir el certifi-

cat de nivell de suficiència de català (C1) o superior de la Direcció General de Políti-
ca Lingüística, o un dels altres títols, diplomes i certificats equivalents que estableix 

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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l’Ordre VCP/491/2009, del 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, 
del 12 d’abril.

c) La certificació dels mèrits al·legats emesa per la Direcció de Govern Interior 
del Parlament de Catalunya o per l’òrgan competent en matèria de personal, o de 
l’òrgan en el qual delegui, en el cas dels mèrits al·legats amb relació a una altra ad-
ministració pública.

En les certificacions ha de constar d’una manera clara i expressa el càrrec de 
l’òrgan que té la competència per a expedir el certificat, o de l’òrgan en el qual dele-
gui, i també la norma legal que els habilita, amb la indicació, si escau, del diari o el 
butlletí oficial en què s’han publicat. Així mateix, hi ha de constar el cos o l’escala, 
el grup, el règim jurídic, el vincle, les funcions i el període concret de prestació dels 
serveis fins a la data de publicació de la convocatòria.

3.4. De conformitat amb l’article 21 de l’Acord sobre les condicions de treball del 
personal del Parlament per als anys 2005-2008, a fi de garantir la igualtat de condi-
cions per a l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitats físiques, psí-
quiques o sensorials, el tribunal qualificador pot autoritzar l’adaptació de les proves 
per als aspirants que tinguin la condició legal de discapacitats. Amb aquesta finali-
tat, els aspirants que necessitin adaptacions per a fer les proves o en el lloc de treball 
han d’adjuntar a la sol·licitud de participació el certificat vinculant de l’equip oficial 
de valoració que acrediti que estan en condicions de complir les tasques fonamen-
tals del lloc de treball al qual aspiren. El certificat ha d’especificar el tipus d’adap-
tació funcional necessària per al desenvolupament correcte de les proves i per al 
compliment posterior de les tasques pròpies del lloc de treball. A l’efecte d’aquestes 
adaptacions, cal considerar el que estableix l’article 7 del Decret 66/1999, del 9 de 
març, sobre l’accés a la funció pública de les persones amb discapacitat i dels equips 
de valoració multiprofessional. Els aspirants amb discapacitat, si s’escau, s’han de 
dirigir, per a obtenir el dit certificat, als centres de l’Institut Català d’Assistència i 
Serveis Socials (ICASS) següents: 

Demarcació de Barcelona: EVO laboral, av. del Paral·lel, 145, 08004 Barcelona. 
Telèfons: 934 248 204 i 934 236 303. Fax: 934 245 206.

Demarcació de Girona: c. d’Emili Grahit, 2, 17002 Girona. Telèfon: 972 941 
273. Fax: 972 486 352.

Demarcació de Lleida: av. del Segre, 5, 25007 Lleida. Telèfon: 973 703 600. Fax: 
973 242 639.

Demarcació de Tarragona (excepte les comarques del Baix Ebre, el Montsià, la 
Ribera d’Ebre i la Terra Alta): av. d’Andorra, 9, 43002 Tarragona. Telèfon: 977 213 
471. Fax: 977 221 339.

Demarcació de les Terres de l’Ebre (comarques del Baix Ebre, el Montsià, la Ri-
bera d’Ebre i la Terra Alta): c. de Ruiz d’Alda, 33, 43870 Amposta. Telèfon: 977 706 
534. Fax: 977 706 751.

3.5. Amb la sol·licitud, els aspirants donen llur consentiment al tractament de les 
dades de caràcter personal necessàries per a prendre part en la convocatòria i per 
a la resta de tramitació del procés de selecció, d’acord amb la normativa vigent, i 
autoritzen el Parlament a adreçar-se directament a les entitats, els òrgans de l’Ad-
ministració, les institucions o les empreses, per a demanar-los la validació o l’au-
tenticació dels documents aportats com a justificants del compliment dels requisits 
o dels mèrits al·legats.

4. Admissió dels aspirants
4.1. Una vegada finit el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció de 

Govern Interior o el Departament de Recursos Humans ha d’aprovar i fer pública 
mitjançant una resolució, en el termini d’un mes, la llista provisional d’aspirants 
admesos i exclosos en la convocatòria, i la dels aspirants que han de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana. En la dita resolució, que s’ha de publicar en el 
BOPC, han de constar el nom i els cognoms dels candidats, a més del motiu o els 
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motius d’exclusió, si s’escau. Els aspirants també poden consultar llur situació en el 
procés selectiu, pel que fa a les llistes provisionals i definitives de persones admeses 
i excloses, en el tauler d’anuncis del Parlament i en la intranet i el web del Parlament 
(http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).

4.2. Els aspirants tenen un termini de deu dies hàbils a comptar de l’endemà de 
la publicació de la resolució en el BOPC per a formular les reclamacions que cre-
guin pertinents davant la Direcció de Govern Interior - Departament de Recursos 
Humans, destinades a esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esme-
nar els defectes o adjuntar la documentació preceptiva que n’hagi motivat l’exclusió, 
d’acord amb el que disposa l’article 68 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En el cas que 
els aspirants no esmenin en aquest termini el defecte imputable a ells que n’hagi 
motivat l’exclusió, s’entendrà que desisteixen de participar en les proves selectives.

4.3. En el cas que no hi hagi cap reclamació, o vistes les reclamacions presentades, 
i un cop fetes, si escau, les rectificacions pertinents, la Direcció de Govern Interior o 
el Departament de Recursos Humans eleva a la Mesa del Parlament, perquè l’aprovi, 
la proposta de la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, i dels aspirants que 
han de fer la prova de coneixements de llengua catalana, que s’han de publicar, un 
cop aprovades per la Mesa, en el BOPC, i en les quals han de constar el nom i els 
cognoms dels candidats, a més del motiu o els motius d’exclusió, si s’escau. Aques-
tes llistes també s’han de fer públiques en el tauler d’anuncis del Parlament i en la 
intranet i el web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos- 
oposicions/index.html).

5. Tribunal qualificador
5.1. El tribunal qualificador d’aquest procés selectiu, que és nomenat per la Mesa 

del Parlament, és compost pels membres següents: 
a) El president o presidenta del Parlament o el membre o la membre de la Mesa 

en qui delegui, que el presideix.
b) El secretari o secretària general o el director o directora de Govern Interior, 

o el funcionari o funcionària que proposin per raó de la seva especialització o àrea 
de competència.

c) Un funcionari o funcionària del Parlament designat per la Mesa, per raó de la 
seva especialització, d’entre una terna proposada pel Consell de Personal.

d) El cap o la cap del Departament de Recursos Humans o la persona en qui de-
legui, que actua com a secretari o secretària, amb veu i sense vot.

5.2. S’han de nomenar membres suplents, pel mateix procediment seguit per al 
nomenament dels membres titulars, perquè substitueixin els titulars en el cas que 
aquests no puguin actuar.

5.3. El tribunal qualificador pot acordar, si ho considera convenient, la incorpo-
ració d’assessors especialistes, amb veu però sense vot, perquè col·laborin amb els 
seus membres en la valoració dels aspirants en les proves o els exercicis que estimin 
pertinents mentre durin les proves. Els assessors s’han de limitar a prestar col·labo-
ració en llurs especialitats tècniques.

5.4. El tribunal qualificador ha de resoldre tots els dubtes que puguin sorgir en 
l’aplicació d’aquestes normes i prendre decisions en els casos no previstos. Les seves 
decisions s’han d’adoptar en tots els casos per majoria de vots.

5.5. Els membres del tribunal qualificador s’han d’abstenir, i cal que ho notifi-
quin a l’òrgan convocant, si es troben en alguna de les circumstàncies especificades 
en l’article 23.2 de la Llei de l’Estat 40/2015, de l’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, o si han impartit cursos o fet treballs per a la preparació d’aspirants 
a proves selectives els dos anys anteriors a la publicació de la convocatòria. Igual-
ment, els aspirants poden recusar els membres del tribunal si hi concorren les dites 
circumstàncies.

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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5.6. Els aspirants poden ésser exclosos motivadament de la convocatòria en qual-
sevol moment si no compleixen els requisits. L’autoritat convocant pot requerir, per 
si mateixa o a proposta del president o presidenta del tribunal, als efectes pertinents, 
l’acreditació dels aspectes necessaris si creu que els aspirants han pogut incórrer en 
inexactituds o falsedats. Així mateix, en qualsevol moment el tribunal pot requerir 
als aspirants que acreditin llur identitat mitjançant la presentació d’un document 
oficial identificador.

5.7. D’acord amb la base 3.4, el tribunal qualificador ha d’adoptar les mesures 
necessàries perquè els aspirants amb discapacitat tinguin igualtat d’oportunitats per 
a fer les proves amb la resta d’aspirants. El tribunal ha de decidir sobre les peticions 
d’adaptacions que es facin i ha de tenir en consideració que no comportin una des-
pesa excessiva. Amb aquesta finalitat, pot demanar als equips de valoració multi-
professional un informe sobre la sol·licitud d’adaptació i sobre la compatibilitat de la 
discapacitat amb l’exercici de les funcions i les tasques dels llocs que es convoquen. 
El tribunal també pot requerir a les persones amb discapacitat, en una entrevista 
personal o per altres mitjans adequats, la informació que consideri necessària per a 
les adaptacions a què fa referència la base 3.4.

6. Procediment de selecció i qualificacions
El procediment de selecció dels aspirants és el de concurs oposició, que s’ha de 

desenvolupar segons les fases següents: 

6.1. Fase d’oposició
6.1.1. La fase d’oposició és constituïda per les proves que s’indiquen a continuació: 
a) Primera prova. Té caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis, 

que es poden fer el mateix dia o en dies diferents, d’acord amb el que indiqui la con-
vocatòria del dia, l’hora i el lloc de realització d’aquesta primera prova.

Primer exercici. Consisteix a respondre un qüestionari de quaranta preguntes 
més dues de reserva, amb tres respostes alternatives, de les quals només una és cor-
recta, sobre el contingut dels apartats III, IV i V del temari que figura en l’annex.

El tribunal ha de fixar el temps de durada d’aquesta prova, que no pot superar 
l’hora i mitja.

La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per a 
superar-lo és de 10 punts.

Les respostes errònies es valoren negativament. Per cada resposta errònia, es 
descompta una tercera part del valor d’una resposta encertada. Les respostes en 
blanc no es tenen en compte.

Segon exercici. Consisteix a desenvolupar per escrit dos temes extrets per sorteig 
d’entre els que figuren en els apartats III, IV i V del temari de l’annex. Un d’aquests 
temes haurà d’ésser extret d’entre els temes 13 a 23 i l’altre, d’entre els temes 24 a 35.

El temps màxim de durada d’aquest exercici és de dues hores.
La qualificació d’aquest exercici és de 0 a 20 punts. La puntuació mínima per a 

superar-lo és de 10 punts. No obstant això, en el cas que els aspirants obtinguin una 
qualificació de 0 punts en un dels dos temes d’aquest exercici, han d’ésser conside-
rats no aptes, i, d’acord amb el caràcter eliminatori d’aquest exercici, exclosos del 
procés selectiu.

La puntuació de la prova s’ha de determinar sumant les qualificacions obtin-
gudes en cadascun dels exercicis. Per a superar la prova, cal haver superat tots dos 
exercicis.

En el cas que els exercicis es facin el mateix dia, el tribunal no ha d’avaluar el 
segon exercici dels aspirants que hagin obtingut la qualificació de no apte/a en el 
primer exercici. Si els exercicis es fan en dies diferents, els aspirants que no superin 
el primer resten exclosos del procés selectiu, d’acord amb el caràcter eliminatori 
dels exercicis.
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b) Segona prova. Té caràcter obligatori i eliminatori. Consisteix en una prova de 
coneixements de llengua catalana, que té dues parts.

Primera part. S’hi avaluen el domini de l’expressió escrita mitjançant la redacció 
d’un text de cent vuitanta paraules com a mínim, i de la gramàtica i el vocabulari, 
mitjançant exercicis d’avaluació del coneixement de l’ortografia, la morfologia, la 
sintaxi i el lèxic.

Segona part. S’hi avalua l’expressió oral, per mitjà de la lectura en veu alta d’un 
text i una exposició sobre temes generals.

El temps màxim de durada d’aquesta prova és d’una hora i mitja per a la primera 
part i de vint minuts per a la segona.

La qualificació de la prova és d’apte/a o no apte/a.
Per a ésser declarat apte/a en aquest exercici s’ha d’obtenir una puntuació total 

mínima del 70%, de conformitat amb el Decret 152/2001, del 29 de maig, sobre 
avaluació i certificació de coneixements de català, modificat pel Decret 3/2014, del 
7 de gener.

Resten exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana els aspirants 
que acreditin documentalment dins el termini de presentació de sol·licituds, sens 
perjudici del que estableix la base 4.1, que tenen els coneixements de llengua catala-
na del nivell de suficiència (certificat C1), o d’un nivell superior, de la Direcció Ge-
neral de Política Lingüística, o un d’equivalent, d’acord amb la base 3.3.b.

L’acreditació documental a l’efecte d’aquesta exempció es pot fer efectiva fins 
just abans de l’inici de l’exercici de coneixements de llengua catalana, aportant l’ori-
ginal i una fotocòpia de la documentació acreditativa davant el tribunal, el qual ha 
de trametre una fotocòpia d’aquesta documentació a l’òrgan convocant, perquè s’in-
corpori a l’expedient de la persona interessada.

c) Tercera prova. Té caràcter obligatori i eliminatori. Consta de dos exercicis: 
Primer exercici. Consisteix en un supòsit pràctic relacionat amb l’activitat par-

lamentària. En el cas que el tribunal decideixi que la prova es faci amb ordinador, 
s’utilitzaran els programes Word o Excel, i també es podrà valorar l’ús i el coneixe-
ment d’aquests programes.

El tribunal ha de fixar el temps per a fer aquest exercici, que no pot superar l’hora.
La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a su-

perar-lo és de 5 punts.
Segon exercici. Consisteix a elaborar un document administratiu o diversos, 

d’acord amb les instruccions del tribunal.
El tribunal ha de fixar el temps de durada d’aquest exercici, que no pot superar 

l’hora.
La qualificació de l’exercici és de 0 a 10 punts. La puntuació mínima per a su-

perar-lo és de 5 punts.
Per a valorar els exercicis, s’han de tenir en compte els coneixements acreditats 

per l’aspirant, i també la qualitat dels documents pel que fa a l’exposició, la correc-
ció ortogràfica, la presentació, la capacitat de síntesi i la redacció.

El tribunal no ha d’avaluar el segon exercici dels aspirants que hagin obtingut la 
qualificació de no apte/a en el primer exercici d’aquesta tercera prova.

La puntuació de la prova s’ha de determinar sumant les qualificacions obtin-
gudes en cadascun dels exercicis. Per a superar la prova, cal haver superat tots els 
exercicis.

6.1.2. La qualificació de la fase d’oposició es determina sumant les puntuacions 
obtingudes en les proves.

6.2. Fase de concurs
6.2.1. En la fase de concurs, que no té caràcter eliminatori, d’acord amb la certi-

ficació de mèrits a què es refereix la base 3.3.c, que els aspirants han d’incloure jun-
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tament amb la sol·licitud de participació, el tribunal qualificador en fa la valoració 
de conformitat amb el barem següent, fins a un màxim de 30 punts: 

a) Pel temps de serveis prestats exercint funcions d’administrador parlamentari o 
administradora parlamentària, o una d’equivalent, al Parlament de Catalunya, fins a 
20 punts, a raó de 0,4 punts per mes treballat.

b) Pel temps de serveis prestats en qualsevol administració pública exercint fun-
cions anàlogues a les del Cos d’Administradors Parlamentaris que estableix la base 
1.3 i del grup C1 de titulació, fins a 10 punts, a raó de 0,2 punts per mes treballat.

6.2.2. En cap cas la puntuació de la fase de concurs no es pot aplicar per a supe-
rar les diferents proves de la fase d’oposició.

6.2.3. El tribunal només ha de valorar els mèrits que estiguin justificats fefaent-
ment per qualsevol mitjà admès en dret.

6.2.4. Els mèrits s’han d’acreditar documentalment dins el termini de presentació 
de sol·licituds, i només s’han de tenir en compte els prestats fins a la data de publi-
cació de la convocatòria.

7. Desenvolupament de les proves
7.1. El tribunal ha de determinar la data, l’hora i el lloc per a la realització de la 

primera prova, que s’han de fer públics en el BOPC amb una antelació mínima de deu 
dies. Sense subjecció a aquest termini, també s’han de fer públics en el tauler d’anun-
cis i en la intranet i el web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/ 
concursos-oposicions/index.html).

7.2. El tribunal ha de determinar la data, l’hora i el lloc per a fer la segona prova 
i les següents, que s’han de fer públics al tauler d’anuncis del Parlament. El tribu-
nal, quan publica els resultats de cada prova, ha de convocar els aspirants al lloc i a 
l’hora per a fer la prova següent, almenys amb dos dies d’anticipació. Amb aquesta 
publicació es considera feta la notificació pertinent als interessats i s’inicien els ter-
minis a l’efecte de possibles recursos. Sense subjecció a aquest termini, els resultats 
també s’han de fer públics en la intranet i el web del Parlament (http://www.parla-
ment.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).

7.3. Els aspirants que no compareguin a les proves i als exercicis el dia i l’hora 
assenyalats, llevat dels casos de força major lliurement valorats pel tribunal, són ex-
closos de l’oposició i, consegüentment, del procés selectiu, i perden tots els drets en 
aquesta convocatòria.

8. Publicació dels resultats i proposta de nomenament
8.1. Les qualificacions de les proves i de la fase de concurs s’han de fer públi-

ques en el tauler d’anuncis als efectes del que estableix l’article 45.1.b de la Llei de 
l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les admi-
nistracions públiques. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació per-
tinent als interessats i s’inicia el còmput dels terminis a l’efecte de la presentació de 
possibles recursos.

8.2. La valoració dels mèrits obtinguda pels aspirants en la fase de concurs s’ha 
de fer pública al mateix temps que les qualificacions de la tercera prova. Els aspi-
rants disposen d’un termini de deu dies a comptar de l’endemà de la publicació de la 
dita valoració per a presentar les al·legacions que considerin pertinents.

8.3. El tribunal, un cop estimades o desestimades les al·legacions presentades, 
ha de fer pública la valoració definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants en la fase 
de concurs.

8.4. Juntament amb la valoració definitiva dels mèrits acreditats pels aspirants 
en la fase de concurs, el tribunal ha de fer pública la puntuació total obtinguda pels 
aspirants en la fase d’oposició i la puntuació global obtinguda pels aspirants en el 
concurs oposició, que s’ha de determinar sumant les qualificacions de les dues fases.

8.5. La puntuació total que obtenen els aspirants en el concurs oposició determi-
na les persones que, d’acord amb el nombre de places convocades, són proposades 

http://www.parlament.cat/web/actualitat/
concursos-oposicions/index.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/
concursos-oposicions/index.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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pel tribunal a l’òrgan convocant perquè siguin nomenades funcionàries, les quals 
s’han de donar per notificades amb la publicitat de la dita proposta del tribunal al 
tauler d’anuncis del Parlament. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació 
pertinent als interessats; sens perjudici d’això, la proposta també es fa pública en la 
intranet i el web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos- 
oposicions/index.html).

8.6. En cap cas el tribunal no pot declarar que ha superat el procés selectiu un 
nombre d’aspirants que excedeixi el nombre de places convocades, i és nul·la de ple 
dret qualsevol proposta que hi contravingui.

En cas d’empat en la puntuació final, l’ordre s’ha d’establir a favor de l’aspirant 
que hagi obtingut la puntuació més alta en la fase d’oposició. Si persisteix l’empat, 
s’ha de resoldre a favor de l’aspirant que hagi obtingut la puntuació més alta en la 
tercera prova. Si encara persisteix, s’ha de decidir a favor de l’aspirant que hagi ob-
tingut millor puntuació en la primera prova.

9. Presentació de la documentació per al nomenament
9.1. L’aspirant que, d’acord amb el que estableix la base 8, hagi superat el procés 

selectiu i hagi estat proposat pel tribunal per a ésser nomenat funcionari o funcionà-
ria ha de presentar la documentació següent a la Direcció de Govern Interior - De-
partament de Recursos Humans, dins el termini de vint dies naturals a comptar de 
la data de publicació de la proposta de nomenament: 

a) Una fotocòpia confrontada del títol que assenyala la base 2.1.d.
b) Una declaració de no estar inhabilitat per a l’exercici de les funcions públiques 

ni estar separat mitjançant un expedient disciplinari del servei de cap administració 
pública.

c) Una declaració de no estar inclòs en cap dels supòsits d’incompatibilitat que 
estableix la legislació vigent o, altrament, una declaració que sol·licitarà l’autorit-
zació de compatibilitat o que exercirà l’opció que estableix l’article 10 de la Llei 
21/1987, del 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’Admi-
nistració de la Generalitat.

9.2. L’aspirant proposat que no presenti la documentació requerida, llevat que es 
tracti d’un cas de força major, que ha d’ésser degudament comprovat i valorat per l’au-
toritat convocant, o que no compleixi les condicions i els requisits exigits, no pot és-
ser nomenat funcionari o funcionària. Sens perjudici de la responsabilitat en què hagi 
pogut incórrer en cas de falsedat, resten anul·lades les seves actuacions en el procés 
selectiu, del qual queda exclòs, i perd tots els drets en la convocatòria.

10. Nomenament
10.1. Una vegada comprovada la conformitat de tots els documents presentats, la 

Direcció de Govern Interior o el Departament de Recursos Humans ha d’elevar la pro-
posta del tribunal a la Mesa del Parlament, perquè acordi el nomenament correspo-
nent. L’acord de nomenament ha d’ésser publicat en el BOPC.

10.2. L’aspirant nomenat funcionari o funcionària té, d’acord amb l’article 56 
dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya, un període 
de trenta dies hàbils, a comptar de l’endemà de la publicació del nomenament en el 
BOPC, per a prendre possessió del seu càrrec.

10.3. Els defectes en la documentació presentada per l’aspirant, si n’impedeixen 
el nomenament, i també la manca de jurament o promesa o de la presa de possessió, 
llevat que es tracti d’un cas de força major, que ha d’ésser degudament comprovat 
i valorat per l’Administració, comporten la pèrdua de tots els seus drets. En aquest 
cas, s’ha de procedir al nomenament de l’aspirant que, d’acord amb la base 8, se-
gueixi en puntuació l’aspirant proposat pel tribunal.

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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11. Règim d’impugnacions i al·legacions 
11.1. Contra aquestes bases i les resolucions definitives de l’òrgan convocant, els 

interessats poden interposar un recurs potestatiu de reposició, davant la Mesa del 
Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicades o no-
tificades, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, 
de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques, o directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala Contenciosa 
Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el termini de dos 
mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicades o notificades.

11.2. Contra els actes de tràmit de la Direcció de Govern Interior - Departament 
de Recursos Humans i del tribunal que decideixin directament o indirectament el 
fons de l’assumpte, determinin la impossibilitat de continuar en el procés selectiu 
o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o interessos legítims, els in-
teressats poden interposar un recurs d’alçada davant la Mesa del Parlament en el 
termini d’un mes a comptar de l’endemà d’haver estat publicats en el tauler d’anun-
cis del Parlament, segons el que disposen els articles 121 i 122 de la Llei de l’Estat 
39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administra-
cions públiques.

11.3. Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en la base 11.2, els aspi-
rants, al llarg del procés selectiu, poden formular totes les al·legacions que estimin 
pertinents per a la seva consideració en el moment de fer-se pública la puntuació fi-
nal del procés selectiu.

Palau del Parlament, 28 de febrer de 2017
Xavier Muro i Bas, Secretari general

Annex. Temari

I. Dret constitucional. Organització política i administrativa de l’Estat. 
Dret autonòmic. Organització política de Catalunya
1. La Constitució espanyola del 1978: estructura, contingut i principis. Els drets 

fonamentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.
2. La Corona. Les Corts Generals. Composició, organització i funcions del Con-

grés dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: composició i elec-
ció del president o presidenta. Els ministres. Funcions del Govern.

3. El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial espanyola. El 
Consell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tri-
bunal Superior de Justícia de Catalunya.

4. Organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes: constitució i 
competències. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució 
de competències. Tipologia competencial.

5. L’Estatut d’autonomia de Catalunya: concepte, estructura i contingut. Drets, 
deures i principis rectors. Les competències: tipologia. El procediment de reforma.

6. Les institucions de la Generalitat de Catalunya en l’Estatut d’autonomia: el 
Parlament, el president o presidenta de la Generalitat, el Govern i l’Administració 
de la Generalitat, i les relacions entre el Parlament i el Govern. Les relacions de la 
Generalitat amb la Unió Europea.

7. Altres institucions de la Generalitat de Catalunya en l’Estatut d’autonomia: el 
Consell de Garanties Estatutàries, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes 
i el Consell de l’Audiovisual de Catalunya.

8. El govern local en l’Estatut d’autonomia de Catalunya: l’organització territo-
rial local, el municipi, la vegueria, la comarca i els altres ens locals supramunici-
pals. L’organització institucional pròpia de l’Aran.

9. Les finances de la Generalitat en l’Estatut d’autonomia: principis, recursos 
i competències. El pressupost de la Generalitat de Catalunya: concepte i marc le-
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gal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost: la classificació orgànica, 
econòmica, funcional i per programes.

II. Unió Europea
10. La Unió Europea. Creació i objectius: objectius polítics i objectius econò-

mics. Membres i sistema institucional: el Consell Europeu, el Consell, la Comissió, 
el Parlament i el Tribunal de Justícia.

11. L’ordenament jurídic de la Unió Europea. Dret originari: tractats constitu-
tius i modificacions. Dret derivat: reglaments, directives, decisions, recomanacions 
i dictàmens. El principi de primacia i el principi d’efecte directe del dret de la Unió 
Europea.

III. Administració pública. Dret administratiu
12. L’Administració pública: concepte i principis. El ciutadà o ciutadana com a 

titular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.
13. L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis ge-

nerals. Òrgans: centrals i perifèrics; actius i consultius; col·legiats. L’Administració 
institucional o instrumental: organismes autònoms i empreses públiques.

14. L’ordenament jurídic. Sistemes de fonts del dret. La Constitució. La llei: con-
cepte i classes. El decret llei i el decret legislatiu. El reglament administratiu.

15. L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma. El silenci 
administratiu i els actes presumptes.

16. L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. La invalidesa 
dels actes: actes nuls i actes anul·lables.

17. El procediment administratiu. Les fases del procediment administratiu: inici-
ació, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.

18. La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Els recursos admi-
nistratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. El recurs conten-
ciós administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.

19. La contractació administrativa: normativa aplicable. Principis bàsics de la 
contractació pública. Tipus de contractes. Els procediments de selecció del contrac-
tista. Requisits per a contractar amb el sector públic.

20. Preparació dels contractes. L’expedient de contractació. Els plecs de clàu-
sules administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat de la contractació. 
L’adjudicació i la formalització dels contractes.

IV. Administració i funció pública parlamentàries
21. Els Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Catalunya: règim 

i govern interiors. L’Administració parlamentària. Principis generals. La Secretaria 
General i els lletrats. Els centres gestors: concepte, classes i funcions. L’Oïdoria de 
Comptes i Tresoreria, l’Oficina Pressupostària i els serveis d’assessorament.

22. L’estructura i l’organització de la funció pública parlamentària. El personal al 
servei del Parlament: concepte i principis rectors de la funció pública parlamentària. 
Classes de personal. Ordenació dels funcionaris.

23. L’adquisició i la pèrdua de la condició de funcionari o funcionària. La selecció 
del personal funcionari de carrera: principis i sistemes de selecció. La promoció in-
terna del personal. La selecció i el cessament del personal funcionari interí. La provi-
sió de llocs de treball: sistemes de provisió i procediment. El reingrés al servei actiu.

24. Les situacions administratives dels funcionaris del Parlament: classes de si-
tuacions. Condicions generals de les excedències per conciliació.

25. Els drets dels funcionaris del Parlament: vacances, llicències i permisos. Rè-
gim retributiu. Formació i perfeccionament. Els drets i les llibertats sindicals, i la 
representació i la participació del personal.

26. Els deures, les incompatibilitats i el règim disciplinari dels funcionaris del 
Parlament.
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27. La gestió econòmica del Parlament: el pressupost del Parlament, els paga-
ments i els ingressos.

V. Dret parlamentari
28. La constitució del Parlament. L’estatut dels diputats: els drets i els deures dels 

diputats, les prerrogatives parlamentàries, l’adquisició i la pèrdua de la condició de 
diputat o diputada i la suspensió dels drets parlamentaris.

29. L’organització del Parlament. Els grups parlamentaris. Els diputats no ads-
crits. La Junta de Portaveus. El president o presidenta i la Mesa del Parlament.

30. Les comissions: normes generals i tipus. El Ple. La Diputació Permanent.
31. El funcionament del Parlament: les sessions, l’ordre del dia, els debats, l’adop-

ció d’acords, el còmput de terminis i la presentació de documents. L’ordre en les ses-
sions i en el recinte parlamentari.

32. El procediment legislatiu: la iniciativa legislativa, el procediment legislatiu 
comú i les especialitats del procediment legislatiu.

33. L’impuls i el control de l’acció política i de govern: la investidura i la respon-
sabilitat política, els debats generals sobre l’acció política i de govern, el control i la 
validació dels decrets llei, i el control de la legislació delegada.

34. Les preguntes i les interpel·lacions. Les propostes de resolució. Els progra-
mes, els plans, els comunicats i les compareixences del Govern.

35. La transparència en l’activitat parlamentària: transparència, accés a la infor-
mació pública, Registre de grups d’interès i Parlament obert.

4.90.15. Contractació

Contractació del subministrament d’equipament informàtic de seguretat 
per al Parlament de Catalunya
620-00004/11

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Anunci 
pel qual es fa pública la formalització del contracte del subministrament d’equi-

pament informàtic de seguretat per al Parlament de Catalunya (expedient número 
620-00004/11).

D’acord amb el que estableix la clàusula 25.4 del plec de clàusules administrati-
ves del contracte del subministrament d’equipament informàtic de seguretat per al 
Parlament de Catalunya, es fa pública la formalització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: procediment obert, tramitació ordinària.
Expedient: 620-00004/11.
Objecte: contractació del subministrament d’equipament informàtic de seguretat 

per al Parlament de Catalunya.
Empresa adjudicatària: Specialist Computer Centres, SL.
Import del contracte: 53.207,70 € (21 % d’IVA no inclòs).
Data de formalització: 13 de febrer de 2017.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2017
Xavier Muro i Bas, Secretari general
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