
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.15. Mocions

Moció 105/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’acció del Govern en matèria 
d’acollida
302-00122/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 355) 13

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el traspàs de la propietat del Canal Olímpic a l’Ajunta-
ment de Castelldefels
250-00807/11
Retirada 14

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb relació al dret 
del detingut a l’accés als elements essencials de la seva detenció per a poder-la 
impugnar
250-00899/11
Retirada 14

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11
Nomenament d’una relatora 15

Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017
200-00019/11
Esmenes subsegüents al Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 15

Projecte de llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic; 
de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i 
transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics; de l’impost sobre begudes en-
sucrades envasades; de l’impost sobre grans establiments comercials, i de l’impost 
sobre les estades en establiments turístics
200-00020/11
Correcció d’errades de publicació (BOPC 322) 18

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11
Iniciativa parlamentària conjunta 19

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cervelló
250-00800/11
Esmenes presentades 19
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Proposta de resolució sobre l’accés a les activitats complementàries en els centres 
que reben finançament públic
250-00812/11
Esmenes presentades 20

Proposta de resolució sobre els ajuts per a l’adquisició de llibres de text
250-00814/11
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre les quotes en els centres públics
250-00815/11
Esmenes presentades 21

Proposta de resolució sobre les quotes del servei de menjador
250-00816/11
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre les activitats extraescolars
250-00817/11
Esmenes presentades 22

Proposta de resolució sobre la jornada escolar
250-00818/11
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre l’autonomia dels centres educatius
250-00819/11
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre el projecte pedagògic i la programació de l’oferta
250-00820/11
Esmenes presentades 23

Proposta de resolució sobre les sortides i les colònies escolars
250-00822/11
Esmenes presentades 24

Proposta de resolució sobre la llibertat d’expressió i d’associació amb relació a la 
campanya «Boicot, desinversions i sancions»
250-00866/11
Tramesa a la Comissió 24
Termini de presentació d’esmenes 24

Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00867/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la igualtat de drets i la no discriminació de les perso-
nes amb discapacitat sensorial
250-00868/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre els detinguts
250-00869/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 25

Proposta de resolució sobre la protecció integral del turó (Mustela putorius)
250-00870/11
Tramesa a la Comissió 25
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona
250-00871/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre les maniobres de l’exèrcit a Celrà
250-00872/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26
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Proposta de resolució sobre les urgències nocturnes a Tarragona
250-00873/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans als centres penitenciaris de Lleida
250-00874/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la consolidació i el sosteniment de les llars d’infants 
municipals
250-00875/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre el seguiment de les cartes trameses a interlocutors 
internacionals
250-00876/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la transparència de la participació de Catalunya en 
l’Euroregió Pirineus Mediterrània
250-00877/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la coordinació de l’Administració de justícia per a de-
tectar casos d’emergència social
250-00878/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre els professionals sanitaris de la presó Model
250-00879/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la política energètica
250-00880/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la instal·lació de càmeres de videovigilància a les de-
pendències dels centres penitenciaris
250-00881/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

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
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la formació específica dels funcionaris de justícia en 
ciberseguretat i delictes informàtics
250-00883/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat
250-00884/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre el masclisme en l’esport
250-00885/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30
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Proposta de resolució sobre la realització d’una consulta sobre el futur de la pro-
ducció d’energia elèctrica a partir de centrals nuclears
250-00886/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic dels efectes de 
les emissions radiotòxiques derivades del funcionament de les centrals nuclears
250-00887/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la mobilitat entre Barcelona i el Vallès
250-00888/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la transparència del comitè Interdepartamental de Se-
guiment i Coordinació dels Protocols sobre Abusos Sexuals a Menors o qualsevol 
altra Forma de Maltractament
250-00889/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la transparència dels alts càrrecs de la Generalitat
250-00890/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió de Nou Barris, a 
Barcelona
250-00891/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d’atenció nocturna al CAP 
de Vallirana
250-00892/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la formació amb relació al Protocol d’Istanbul a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya
250-00893/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el tràmit sancionador per als vehicles d’emergències
250-00894/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors als jutjats
250-00895/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el Projecte Geoparc Conca de Tremp - Montsec
250-00896/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’informe «The EU Regional Competitiveness Index 2016»
250-00897/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre el tancament de la central nuclear de Santa Maria de 
Garoña
250-00898/11
Rectificació del text presentat 34
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34
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Proposta de resolució sobre la presidència del Centre de Normalització Lingüística 
de Lleida
250-00900/11
Presentació: GP CUP-CC 34

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets dels detinguts
250-00901/11
Presentació: GP Cs 36

Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres residencials 
d’acció educativa dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència i les condicions de treball d’aquests professionals
250-00902/11
Presentació: GP SOC 37

Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb garanties de 
seguretat a les escoles
250-00903/11
Presentació: GP SOC 38

Proposta de resolució sobre l’acolliment d’infants refugiats
250-00904/11
Presentació: GP SOC 40

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències lingüístiques en 
llengua anglesa
250-00905/11
Presentació: GP SOC 41

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos d’Esquadra destinats 
a prevenir els maltractaments, els abusos i les agressions a menors
250-00906/11
Presentació: GP Cs 42

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a la formació 
professional
250-00907/11
Presentació: GP Cs 44

Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la República De-
mocràtica del Congo
250-00908/11
Presentació: Jordi-Miquel Sendra Vellvè, juntament amb una altra diputada del GP JS, Ferran 
Pedret i Santos, del GP SOC, Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP, Carles Riera Albert, del 
GP CUP-CC 44

Proposta de resolució sobre les famílies afectades per l’índex de referència dels 
préstecs hipotecaris
250-00909/11
Presentació: GP CUP-CC, Joan Ramon Casals i Mata, del GP JS, Sergio Sanz Jiménez, del GP 
Cs, Rosa Maria Ibarra Ollé, del GP SOC, Josep Lluís Franco Rabell, del GP CSP 46

Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència Diocesana 
d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11
Presentació: GP SOC 48

Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani
250-00911/11
Presentació: GP Cs 49

Proposta de resolució sobre la variant de Banyoles i el tram Serinyà-Besalú de la 
carretera C-66
250-00912/11
Presentació: GP SOC 52

Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la Seu d’Urgell
250-00913/11
Presentació: GP SOC 54

Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11
Presentació: GP Cs 55
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polí-
tics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 56

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de des-
penalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
270-00005/11
Esmenes a la totalitat 56

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre l’aplicació de la Convenció sobre els drets de 
l’infant de l’ONU
360-00021/11
Presentació: síndic de Greuges 57

Informe del Síndic de Greuges sobre la seguretat privada a Catalunya i les bones 
pràctiques
360-00022/11
Presentació: síndic de Greuges 58

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya de condemna del 
terrorisme i de suport a les víctimes d’atemptats terroristes
401-00021/11

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms
406-00004/11
Adscripció de diputats del GP CSP 59

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per a 
Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya
408-00007/11
Acord 60

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
408-00009/11
Acord 60

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles
413-00005/11
Substitució de membres 60

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 105/XI, sobre la síndrome alcohòlica fetal
290-00093/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

Control del compliment de la Resolució 236/XI, sobre el garantiment de l’atenció 
continuada al CAP Centre, de Lloret de Mar
290-00221/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  66

Control del compliment de la Resolució 240/XI, sobre l’atenció als afectats per la 
talidomida
290-00225/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  67
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Control del compliment de la Resolució 253/XI, sobre l’adequació dels hospitals 
infantils
290-00237/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  68

Control del compliment de la Resolució 285/XI, sobre les actuacions per a un nou 
model de gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques
290-00262/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  74

Control del compliment de la Resolució 307/XI, sobre la prevenció del suïcidi entre 
els joves
290-00282/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  75

Control del compliment de la Resolució 314/XI, sobre l’elaboració d’un protocol so-
bre la contenció mecànica
290-00289/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  76

Control del compliment de la Resolució 322/XI, sobre el garantiment del finançament 
de les beques de menjador
290-00297/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  77

Control del compliment de la Resolució 323/XI, sobre el manteniment de l’oferta 
educativa a les escoles públiques de Vilanova i la Geltrú
290-00298/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  78

Control del compliment de la Resolució 324/XI, sobre la construcció de l’Institut Joan 
Solà, de Torrefarrera, i la retirada dels mòduls prefabricats provisionals
290-00299/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  80

Control del compliment de la Resolució 326/XI, sobre la dotació econòmica de les 
obres per al millorament dels centres educatius i sobre els centres escolars de Rubí
290-00301/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  81

Control del compliment de la Resolució 331/XI, sobre la carretera L-702 al pas per 
Puigverd de Lleida
290-00306/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  81

Control del compliment de la Resolució 332/XI, sobre la platja de Pals
290-00307/11
Sol·licitud de pròrroga 82
Pròrroga del termini per a retre comptes 82

Control del compliment de la Resolució 333/XI, sobre el projecte d’obres de pro-
longació de la carretera C-32
290-00308/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  82

Control del compliment de la Resolució 334/XI, sobre el soterrament de les vies al 
pas per Sant Feliu de Llobregat
290-00309/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  83

Control del compliment de la Resolució 336/XI, sobre la protecció de la platja Llar-
ga de Vilanova i la Geltrú
290-00311/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  83

Control del compliment de la Resolució 337/XI, sobre el soterrament de la línia de 
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la rambla Ibèria fins al passeig 
de Can Feu, a Sabadell
290-00312/11
Sol·licitud de pròrroga 84
Pròrroga del termini per a retre comptes 84
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Control del compliment de la Resolució 338/XI, sobre la reconsideració de l’autorit-
zació de l’activitat extractiva de Malacara, a Estaràs
290-00313/11
Sol·licitud de pròrroga 85
Pròrroga del termini per a retre comptes 85

Control del compliment de la Resolució 340/XI, sobre les mesures per a garantir la 
qualitat de l’atenció als usuaris i del servei del transport aeri
290-00314/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  85

Control del compliment de la Resolució 341/XI, sobre l’elaboració i l’execució d’un 
pla estratègic per al foment del turisme d’interior i d’excel·lència
290-00315/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  87

Control del compliment de la Resolució 342/XI, sobre l’especialització en l’acredita-
ció del professorat d’infermeria i fisioteràpia per part de l’Agència per a la Qualitat 
del Sistema Universitari de Catalunya i la revisió dels criteris generals d’acreditació
290-00316/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  90

Control del compliment de la Resolució 343/XI, sobre l’eliminació dels números te-
lefònics de tarifació especial 902 en la comunicació corporativa de la Generalitat
290-00317/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  91

Control del compliment de la Resolució 344/XI, sobre el servei d’urgències de l’Hos-
pital de Sabadell
290-00318/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  94

Control del compliment de la Resolució 345/XI, sobre l’adequació de l’aparcament 
de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa
290-00319/11
Sol·licitud de pròrroga 94
Pròrroga del termini per a retre comptes 95

Control del compliment de la Resolució 346/XI, sobre els indicadors socioeconòmics 
de les àrees bàsiques de salut
290-00320/11
Sol·licitud de pròrroga 95
Pròrroga del termini per a retre comptes 95

Control del compliment de la Resolució 347/XI, sobre el desplegament als centres 
sanitaris de campanyes informatives sobre la pobresa energètica i la salut
290-00321/11
Sol·licitud de pròrroga 95
Pròrroga del termini per a retre comptes 96

Control del compliment de la Resolució 348/XI, sobre l’atenció multidisciplinària i 
integral als pacients amb baixa visió i ceguesa
290-00322/11
Sol·licitud de pròrroga 96
Pròrroga del termini per a retre comptes 96

Control del compliment de la Resolució 351/XI, sobre la variant de la carretera C-245 
a Sant Boi de Llobregat
290-00325/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  97

Control del compliment de la Resolució 352/XI, sobre la variant de la carretera C-59 
a Sant Feliu de Codines
290-00326/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  97

Control del compliment de la Resolució 354/XI, sobre el millorament de les condi-
cions laborals dels treballadors dels equipaments culturals
290-00328/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  98

Control del compliment de la Resolució 355/XI, sobre el mecenatge cultural
290-00329/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  99
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Control del compliment de la Resolució 356/XI, sobre la creació d’una bústia ciuta-
dana com a eina de transparència
290-00330/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  100

Control del compliment de la Resolució 366/XI, sobre la creació d’una tarifa de bus 
interurbà per a l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili i sobre una tarifa única de bus 
interurbà i servei de rodalia ferroviària per als estudiants universitaris
290-00339/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  101

Control del compliment de la Resolució 378/XI, sobre l’elaboració d’un fitxer de pe-
riodistes per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos d’Esquadra
290-00351/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  101

Control del compliment de la Resolució 380/XI, sobre el millorament de la formació 
dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra
290-00353/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  102

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 64/XI, sobre les comunitats catalanes a l’exterior
390-00064/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 103

Control del compliment de la Moció 67/XI, sobre les infraestructures ferroviàries
390-00067/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 106

Control del compliment de la Moció 69/XI, sobre la reforma fiscal
390-00069/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 108

Control del compliment de la Moció 73/XI, sobre la veritat, la justícia i el rescabala-
ment de les víctimes de les vulneracions de drets humans pels cossos de seguretat
390-00073/11
Sol·licitud de pròrroga 110
Pròrroga del termini per a retre comptes 110

Control del compliment de la Moció 92/XI, sobre els equipaments penitenciaris a 
Barcelona
390-00092/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 110

Control del compliment de la Moció 95/XI, sobre l’obtenció de dades fiscals
390-00095/11
Designació de la Comissió competent 113

Control del compliment de la Moció 96/XI, sobre els criteris d’avaluació de les bai-
xes laborals
390-00096/11
Designació de la Comissió competent 113

Control del compliment de la Moció 97/XI, sobre el col·lapse dels serveis d’urgències
390-00097/11
Designació de la Comissió competent 114

Control del compliment de la Moció 98/XI, sobre la situació de la sanitat
390-00098/11
Designació de la Comissió competent 114

Control del compliment de la Moció 99/XI, sobre l’estat del litoral
390-00099/11
Designació de la Comissió competent 114
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4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre les declaracions de Fèlix Millet en seu judicial en el marc de la inves-
tigació de diversos casos de corrupció que afecten Convergència Democràtica de 
Catalunya
361-00006/11
Sol·licitud 114

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en ponència de Petra Sáiz, presidenta del Consell de Col·legis de 
Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres pri-
mer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00281/11
Substanciació 115

Compareixença en ponència de Luis A. Suárez Arias, degà del Col·legi de Registra-
dors de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
353-00284/11
Substanciació 115

Compareixença en ponència de Carles Mateos, responsable de Comissions Obre-
res a l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00289/11
Substanciació 115

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Serveis Públics 
de la Unió General de Treballadors amb relació a la Proposició de llei del Codi tri-
butari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00290/11
Substanciació 116

Compareixença en ponència de José Antonio Noguera Ferrer, professor de sociolo-
gia de la Universitat Autònoma de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00291/11
Substanciació 116

Compareixença en ponència de Miguel Ángel Mayo Martínez, expert en fiscalitat, 
amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
353-00292/11
Substanciació 116

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma per una Fiscalitat 
Justa, Ambiental i Solidària amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00293/11
Substanciació 116

Compareixença en ponència de Jaume Remolà Sans, president de l’Associació 
d’Inspectors Tributaris de la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00303/11
Substanciació 117
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Compareixença en ponència d’Antoni Duran Sindreu, assessor fiscal i professor de 
dret tributari, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i 
d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya
353-00304/11
Substanciació 117

Compareixença en ponència de Xavier Casanovas, especialista en fiscalitat, amb 
relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels lli-
bres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya
353-00312/11
Substanciació 117

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’anàlisi de la presència de 
continguts en relació amb el joc i les apostes en línia
337-00026/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 118

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2256/2016, interposat pel president del Govern de l’Estat 
contra l’article 19.6 de la Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l’activitat 
administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels govern locals de Catalunya 
i d’impuls de l’activitat econòmica
381-00004/11
Sentència del Tribunal Constitucional 118

4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia (CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia
414-00001/11
Ratificació i Designació de membres 134

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari del 2017
231-00002/11
Proposta al Ple 134

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general d’administrador o 
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11
Convocatòria 135
Nomenament de l’òrgan qualificador 148
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.15. Mocions

Moció 105/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’acció del Govern en 
matèria d’acollida
302-00122/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 355)

Al BOPC 355, pàgines 20 i 21.
On hi diu: 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme amb relació a les 

persones que cerquen acollida, i abans que acabi el juliol del 2017, les mesures se-
güents: 

a) Dissenyar una política d’acollida pròpia, amb un programa català de refugi pú-
blic que inclogui les actuacions públiques i les que puguin desenvolupar el conjunt 
d’actors socials. Aquest programa haurà de tenir els recursos financers i humans ne-
cessaris per a garantir tant les responsabilitats adquirides com les que es deriven de 
la voluntat i el compromís polític del Govern.

b) Fer els treballs d’estudi que permetin desplegar, dins el primer semestre del 
2007, el Pla nacional d’empresa i drets humans, que haurà d’incloure la creació 
del Centre d’Estudi i d’Avaluació sobre els Impactes de les Empreses Catalanes amb 
Inversions a l’Exterior com a organisme públic autònom, amb participació pública 
i privada, i un codi ètic de protecció de drets humans. Entre altres funcions, aquest 
ens haurà de tenir la capacitat per a emetre informes i avaluar les queixes i renún-
cies presentades. [...]

Hi ha de dir: 
2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme amb relació a les 

persones que cerquen acollida, i abans que acabi el juliol del 2017, les mesures se-
güents: 

a) Dissenyar una política d’acollida pròpia, amb un programa català de refugi pú-
blic que inclogui les actuacions públiques i les que puguin desenvolupar el conjunt 
d’actors socials. Aquest programa haurà de tenir els recursos financers i humans ne-
cessaris per a garantir tant les responsabilitats adquirides com les que es deriven de 
la voluntat i el compromís polític del Govern.

b) Fer els treballs d’estudi que permetin desplegar, dins el primer semestre del 
2017, el Pla nacional d’empresa i drets humans, que haurà d’incloure la creació 
del Centre d’Estudi i d’Avaluació sobre els Impactes de les Empreses Catalanes amb 
Inversions a l’Exterior com a organisme públic autònom, amb participació pública 
i privada, i un codi ètic de protecció de drets humans. Entre altres funcions, aquest 
ens haurà de tenir la capacitat per a emetre informes i avaluar les queixes i denún-
cies presentades. [...]
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el traspàs de la propietat del Canal 
Olímpic a l’Ajuntament de Castelldefels
250-00807/11

RETIRADA

Retirada pel GP CSP (reg. 53701).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre la regulació de l’actuació policial amb 
relació al dret del detingut a l’accés als elements essencials de la 
seva detenció per a poder-la impugnar
250-00899/11

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 53210).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
200-00018/11

NOMENAMENT D’UNA RELATORA

La ponència que ha d’elaborar l’informe sobre el Projecte de llei d’universalitza-
ció de l’assistència sanitària (tram. 200-00018/11) s’ha reunit el dia 14 de març de 
2017 i, d’acord amb el que disposa l’article 118.4 del Reglament del Parlament, ha 
nomenat relatora la diputada Montserrat Candini i Puig.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Montserrat Candini i Puig, Jorge Soler González, Assumpta Escarp Gibert, Àn-

gels Martínez Castells, Marisa Xandri Pujol, Eulàlia Reguant i Cura

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

ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL CONSELL DE GARANTIES 

ESTATUTÀRIES

Reg. 53168 i 53579; 53307; 53656; 53704; 53715 i 53793 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 14.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SI QUE ES POT (REG 53168, 53579)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenta 
les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries 
amb relació al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 
2017 (tram. 200-00019/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació de la disposició addicional trenta-unena

El Govern, dins de les possibilitats pressupostàries, garantirà la dotació econò-
mica suficient per fer front a les necessitats i els requeriments que es derivin de la 
convocatòria del referèndum sobre el futur polític de Catalunya, acordat en l’apar-
tat I.1.2 de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalunya, amb les condicions 
establertes en el dictamen 2/2017 de 2 de de març del Consell de Garanties Estatu-
tàries de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG 53307)

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

el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenta les següents es-
menes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació 
al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram. 
200-00019/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió de la disposició addicional trenta-unena

Trenta-unena. Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referendari
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les 

partides per a garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per 
a afrontar el procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la 
legislació vigent en el moment que es convoqui.

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG 53656)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Par-
lament, presenta les següents esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Ga-
ranties Estatutàries amb relació al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2017 (tram. 200-00019/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De supressió de la disposició addicional trenta-unena

Trenta-unena. Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referendari
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les 

partides per a garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per 
a afrontar el procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la 
legislació vigent en el moment que es convoqui.

Palau del Parlament, 10 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG 53704)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes, subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació 
al Projecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram. 
200-00019/11).
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Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió de la disposició addicional trenta-unena 

Trenta-unena. Mesures en matèria d’organització i gestió del procés referenda-
ri El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha d’habilitar les 
partides per garantir els recursos necessaris en matèria d’organització i gestió per 
fer front al procés referendari sobre el futur polític de Catalunya en el marc de la 
legislació vigent en el moment de la seva convocatòria.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional 

Disposició addicional 
De conformitat amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de 

Catalunya 2/2017, es modifica la denominació de les partides pressupostàries 
GO01.132.227.0004, DD01.132.227.004 i DD01.132.227.015) que passen a tenir la 
següent denominació: 

GO01.132.227.0004 (processos electorals i consultes populars no referendàries)
DD01.132.227.004 (processos electorals i consultes populars no referendàries)
DD01.132.227.015 (processos de participació ciutadana no referendaris).

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional 

Disposició addicional 
1. De conformitat amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Ca-

talunya 2/2017, les normes i actes d’aplicació de les partides següents hauran d’és-
ser conformes amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola 
i amb la interpretació donada per part del Consell de Garanties Estatutàries i el 
Tribunal Constitucional.

GO01.132.227.0004 (processos electorals i consultes populars no referendàries)
DD01.132.227.004 (processos electorals i consultes populars no referendàries)
DD01.132.227.015 (processos de participació ciutadana no referendaris).

Esmena 4
GP de Ciutadans
D’addició d’una nova disposició addicional 

Disposició addicional 
De conformitat amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Cata-

lunya 2/2017, la partida denominada Fons de Contingència (FO01.811.500.0001) 
haurà de dotar pressupostàriament només aquelles necessitats que haguessin estat 
imprevisibles, inajornables i no discrecionals en el moment inicial d’aprovació del 
pressupost. En tot cas, les normes i actes d’aplicació d’aquestes necessitats que pu-
guin dotar-se amb aquesta partida hauran d’ésser conformes amb l’Estatut d’Auto-
nomia de Catalunya i la Constitució Espanyola i amb la interpretació donada per 
part del Consell de Garanties Estatutàries i el Tribunal Constitucional.

Palau del Parlament, 10 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG 53715, 53793)

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Marta Ro-

vira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que 
estableix l’article 120 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes, 
subsegüents al dictamen del Consell de Garanties Estatutàries amb relació al Pro-
jecte de llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 (tram. 200-
00019/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició a la disposició addicional trenta-unena

Trenta-unena
El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per al 2017 ha d’adoptar les 

mesures necessàries per a garantir la dotació pressupostaria suficient per fer front a 
les necessitats que es derivin de la convocatòria del referèndum sobre el futur polí-
tic de Catalunya, previst en l’apartat I.1.2 de la Resolució 306/XI del Parlament de 
Catalunya, tenint en compte el treball desplegat pel Pacte Nacional pel Referèndum 
d’acord amb els criteris del dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de la 
Generalitat de Catalunya.»

Palau del Parlament, 10 de març de 2017
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

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

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 322)

Al BOPC 322, pàgina 180, i al BOPC 351, pàgina 7
Títol o epígraf: Esmenes reservades per a defensar en el Ple
On hi diu: 
«GP de Junts pel Sí: 
702, 708, 711, 714 (part 2) (Torroella de Montgrí), 719, 720.»

Hi ha de dir
«GP de Junts pel Sí: 
708, 714 (part 2) (Torroella de Montgrí).»
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3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

Proposta de reforma del Reglament del Parlament
211-00001/11

INICIATIVA PARLAMENTÀRIA CONJUNTA

A sol·licitud d’una cinquena part dels diputats del Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí, i d’acord amb la Junta de Portaveus, de conformitat amb l’article 126.1 i la dispo-
sició final primera del Reglament, s’acorda que la iniciativa parlamentària relativa 
a la modificació del Reglament sigui exercida pel conjunt dels grups; amb aquesta 
finalitat, la Comissió de Reglament ha de nomenar una ponència, amb representació 
de tots els grups, per elaborar-ne el text.

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, sessions del 
14.03.2017.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cervelló
250-00800/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53569; 53646 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53569)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3

2. Una vegada es disposi del terreny, iniciar el procés per la licitació del projecte 
executiu i direcció d’obres.

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 53646)

Esmena 1
GP Socialista (1)
De modificació del punt 1

1. Acceptar els terrenys que cedirà de forma anticipada l’Ajuntament de Cervelló 
en els propers mesos.

Esmena 2
GP Socialista (2)
De modificació del punt 2

2. Realitzar les accions necessàries per a garantir que s’accepti la cessió anti-
cipada dels terrenys i s’elabori el projecte del nou equipament educatiu de forma 
immediata.
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Esmena 3
GP Socialista (3)
De modificació del punt 3

3. Destinar en els propers pressupostos de la Generalitat les partides necessàries 
per a que el projecte del nou institut de Cervelló es realitzi el més aviat possible, es 
liciti de forma immediata perquè la construcció comenci al llarg del 2018 i finalitzi 
durant l’any 2019, abans d’iniciar el curs 2019-2020.

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

4. Donar prioritat absoluta a aquest centre educatiu, ja que és l’únic centre de la 
comarca del Baix Llobregat que està completament en mòduls.

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

5. Elaborar el projecte de construcció del nou institut en col·laboració amb 
l’Ajuntament de Cervelló i la Direcció del centre educatiu, buscant fórmules que 
permetin una construcció més econòmica i ràpida, però garantint els estàndards de 
qualitat actuals, establerts per part dels Serveis Territorials.

Proposta de resolució sobre l’accés a les activitats complementàries 
en els centres que reben finançament públic
250-00812/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53547 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53547)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició i supressió

1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir a les activitats comple-
mentàries: 

a) Regular els ajuts per fomentar l’accés a les activitats complementàries, d’acord 
amb el que estableix l’article 50.3 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.

b) Vetllar perquè cap alumne amb dificultats per sufragar el cost de les activitats 
complementàries en quedi exclòs.

c) Establir a l’Ordre que regula anualment el calendari escolar que les activitats 
complementàries s’ubiquen abans o després de l’horari lectiu de matí o tarda, de 
manera que es garanteixi la voluntarietat en la participació, és a dir, que l’alumnat 
que no vulgui participar-hi no hagi de fer-ho.

d) Garantir la diferenciació clara entre les activitats complementàries i les acti-
vitats lectives pel que fa al seu contingut curricular.

e) Vetllar de manera activa, mitjançant controls específics, que els centres con-
certats no destinin l’hora complementària a reforçar el currículum oficial i que no 
cobrin quotes per a les activitats complementàries quan aquestes siguin superiors al 
cost real de l’activitat, tal com estableix el Decret 198/1987.

f) Garantir la gratuïtat de l’activitat complementària a l’alumnat assignat d’ofici 
als centres concertats.

g) Establir els criteris per autoritzar les quanties màximes que els centres poden 
percebre, tal com estableix l’article 205.11 de la LEC.
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Proposta de resolució sobre els ajuts per a l’adquisició de llibres de text
250-00814/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53556 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53556)

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

1. Adoptar les mesures necessàries per a introduir progressivament un sistema 
d’ajuts general, en les diverses modalitats, per als llibres de text i altre material es-
colar en l’ensenyament obligatori per a l’alumnat dels centres públics i dels centres 
privats sostinguts amb fons públics, tal com estableix l’article 6.4 de la LEC.

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

2. Atorgar subvencions als centres educatius públics que tenen una situació de 
composició social desafavorida orientades a sufragar els costos d’escolarització dels 
alumnes de famílies amb dificultats econòmiques, que cobreixin programes de reuti-
lització de llibres i material escolar.

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

3. Adoptar mesures per tal que la venda de llibres o d’uniformes escolars als cen-
tres educatius finançats amb diners públics es destinin exclusivament a aquest fet.

Proposta de resolució sobre les quotes en els centres públics
250-00815/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53548 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53548)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de refosa dels punts 1, 2 i 4

1. Adoptar les mesures següents, aplicables en el proper procés de preinscripció i 
matriculació, per tal de complir escrupolosament l’article 50.2 de la Llei d’educació 
de Catalunya, referent a les garanties de gratuïtat dels centres sostinguts amb fons 
públics i de garantir la no-segregació dels alumnes per motius econòmics.

a) Els centres sostinguts amb fons públics que tinguin previst sol·licitar «apor-
tacions voluntàries» han de repetir la sol·licitud, per escrit, cada curs escolar, i cal 
que s’hi especifiqui que es tracta d’una aportació totalment voluntària; les famílies 
hi han de fer constar el consentiment mitjançant una signatura. La sol·licitud ha de 
reflectir que en qualsevol moment es pot revocar aquest consentiment.
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Proposta de resolució sobre les quotes del servei de menjador
250-00816/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53549 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53549)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern que: 
a) Introdueixi millores d’acord amb la Llei de transparència relatives a la con-

tractació i el funcionament de la gestió dels menjadors escolars* i que si en els 
concursos per contractar la gestió del servei de menjador en els centres públics se 
supera el preu públic establert pel departament, el concurs es declari nul i s’hagi de 
repetir.

b) es garanteixi el caràcter no lucratiu del servei de menjador de tots els centres 
finançats amb diners públics.

Proposta de resolució sobre les activitats extraescolars
250-00817/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53557 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53557)

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

1. Garantir que les activitats extraescolars i els serveis escolars dels centres vin-
culats al Servei d’Educació de Catalunya, tant dels centres públics com dels centres 
concertats, s’asseguri específicament per a les activitats extraescolars organitzades 
en els centres escolars el següent: 

a) Els ajuts per fomentar l’accés de l’alumnat a aquestes activitats en igualtat 
d’oportunitats.

b) El caràcter no lucratiu d’aquestes activitats i les garanties per fer-ho possible.
c) El caràcter inclusiu, coeducatiu i intercultural d’aquestes activitats.
d) El dret dels infants a ser informats en relació amb les activitats i el dret a ser 

escoltats a l’hora d’establir-ne la programació.
e) L’obertura de les activitats extraescolars als infants del territori.
f) Les subvencions per a la creació i el manteniment de l’AMPA en entorns so-

cials desafavorits, com a agent dinamitzador clau, amb la col·laboració de les fede-
racions d’aquestes associacions.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació de refosa dels punts 2 i 3

2. Promoure l’accés de l’alumnat a les activitats educatives fora de l’horari lectiu 
en igualtat d’oportunitats, tant en centres públics com privats concertats.
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Proposta de resolució sobre la jornada escolar
250-00818/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53552 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53552)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a elaborar un informe sobre l’impac-
te pedagògic i social de l’eliminació de la sisena hora i la implantació de la jornada 
compactada als centres educatius finançats amb fons públics sobre la segregació 
escolar.

Proposta de resolució sobre l’autonomia dels centres educatius
250-00819/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53553 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53553)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació de tota la proposta

El Parlament de Catalunya insta el Govern a definir un pla de política educa-
tiva de lluita contra la segregació escolar que garanteixi l’equitat en l’accés de tot 
l’alumnat i que inclogui, entre d’altres, fixar com a prioritat de la inspecció el con-
trol de pràctiques que limiten l’accés de l’alumnat i afavoreixen de facto la segrega-
ció escolar i revisar el decret d’admissió d’alumnat actual, en col·laboració amb els 
ens locals i la comunitat educativa, segons les recomanacions del Síndic de Greuges 
per a suprimir el que pugui atemptar contra el principi d’equitat en el dret d’accés 
a l’educació.

Proposta de resolució sobre el projecte pedagògic i la programació 
de l’oferta
250-00820/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53558 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53558)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 4

4. Donar suport i col·laborar en la consolidació dels projectes educatius dels 
centres educatius amb menys demanda per tal d’evitar la seva estigmatització.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació de refosa dels punts 5 i 6

5. Revisar amb diàleg amb els ajuntaments les adscripcions entre centres de 
primària i secundària per a evitar adscripcions entre centres que tenen, cadascun, 
una demanda feble o socialment desafavorida i poden afavorir la creació de bosses 
d’exclusió.

Proposta de resolució sobre les sortides i les colònies escolars
250-00822/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53559 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 13.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53559)

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

1. Garantir que les activitats complementàries, les activitats extraescolars i els 
serveis escolars dels centres vinculats al Servei d’Educació de Catalunya, tant dels 
centres públics com dels privats concertats, de manera que s’asseguri el dret a la 
participació de l’alumnat sense exclusions per raons econòmiques en les colònies i 
sortides escolars, mitjançant ajuts, com recullen els articles 50.3 i 202 de la LEC, el 
fraccionament de les quotes i l’establiment de quanties màximes, com diu l’article 
205.11 de la LEC.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 3 

3. Atorgar ajuts als centres educatius en entorns socialment més desafavorits per 
a l’organització de colònies i sortides escolars.

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

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, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.
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Proposta de resolució sobre l’atenció educativa domiciliària
250-00867/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre els detinguts
250-00869/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre la protecció integral del turó (Mustela 
putorius)
250-00870/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.
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Proposta de resolució sobre la dotació de mitjans als centres 
penitenciaris de Lleida
250-00874/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

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

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, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.
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Proposta de resolució sobre la transparència de la participació de 
Catalunya en l’Euroregió Pirineus Mediterrània
250-00877/11

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, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre la coordinació de l’Administració de 
justícia per a detectar casos d’emergència social
250-00878/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre la política energètica
250-00880/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.
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Proposta de resolució sobre l’aturada del Pla director urbanístic 
Gran Via - Llobregat
250-00884/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre el masclisme en l’esport
250-00885/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre la realització d’una consulta sobre el 
futur de la producció d’energia elèctrica a partir de centrals nuclears
250-00886/11

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, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi epidemiològic 
dels efectes de les emissions radiotòxiques derivades del 
funcionament de les centrals nuclears
250-00887/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre la mobilitat entre Barcelona i el Vallès
250-00888/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre la transparència del comitè 
Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols sobre 
Abusos Sexuals a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament
250-00889/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre la transparència dels alts càrrecs de la 
Generalitat
250-00890/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.
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Proposta de resolució sobre la retirada de les línies d’alta tensió de 
Nou Barris, a Barcelona
250-00891/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d’atenció 
nocturna al CAP de Vallirana
250-00892/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre la formació amb relació al Protocol 
d’Istanbul a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
250-00893/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre el tràmit sancionador per als vehicles 
d’emergències
250-00894/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.



BOPC 358
16 de març de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 33 

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors 
als jutjats
250-00895/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre el Projecte Geoparc Conca de Tremp - 
Montsec
250-00896/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre l’informe «The EU Regional 
Competitiveness Index 2016»
250-00897/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.
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Proposta de resolució sobre el tancament de la central nuclear de 
Santa Maria de Garoña
250-00898/11

RECTIFICACIÓ DEL TEXT PRESENTAT

Reg. 53376 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, comunica a la Mesa del Parlament que ha advertit l’errada següent en la pro-
posta de resolució sobre el tancament de la central nuclear de Santa María de Ga-
roña (tram. 250-00898/11) presentada el 3 de març de 2017 i amb número de registre 
52882.

On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya insta al»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a:»

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 17.03.2017 al 27.03.2017).
Finiment del termini: 28.03.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Proposta de resolució sobre la presidència del Centre de 
Normalització Lingüística de Lleida
250-00900/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 53039 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre la presi-
dència del Centre de Normalització Lingüística de Lleida, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Centre de Normalització Lingüística de Lleida (CNL Lleida) és l’òrgan que, 

en representació dels ens integrats en el Consorci per a la Normalització Lingüís-
tica (CPNL), promou i dirigeix la normalització lingüística en el territori, amb la 
finalitat de fomentar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua catalana en 
les comarques de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, les Garrigues, la Noguera, el Pallars 
Jussà, el Pallars Sobirà, el Pla d’Urgell, la Segarra, el Segrià, el Solsonès i l’Urgell.
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El Consell de Centre del CNL Lleida està format pels i les representants nome-
nades per les corporacions locals, part de les quals són representants de les entitats 
del seu àmbit territorial que tinguin entre les seves línies de treball el foment de l’ús del 
català, i dues persones en representació de la Generalitat de Catalunya. Aquest dos 
grups es reparteixen els 51% dels vots per les corporacions locals i entitats, i el 49% 
pels representants de la Generalitat de Catalunya.

El Consell de Centre del CNL Lleida és l’encarregat d’elegir un president o presi-
denta entre les persones representants nomenades pels ens locals, que, d’acord amb 
el reglament, ha de presidir les sessions del Consell de Centre.

L’Ajuntament de Lleida és una de les institucions fundadores del CPNL. Te-
nint en compte que Lleida és la població que acull la seu del CNL Lleida i, alhora, 
l’Ajuntament de Lleida és qui aporta majors recursos econòmics al pressupost del 
CNL Lleida, des del seus inicis la presidència l’ha dut tradicionalment a terme una 
persona escollida, des del consens, pel propi Ajuntament de Lleida.

Després de les eleccions municipals del 2015, el grup municipal del PSC va sig-
nar un acord de governabilitat a l’Ajuntament de Lleida amb Ciudadanos, un partit 
que ha fet pública la seva postura a favor de l’eliminació del CNL Lleida, i de qual-
sevol aportació econòmica que l’Ajuntament de Lleida pugui fer a aquest òrgan.

Com a conseqüència d’aquest pacte entre els grups del PSC i Ciudadanos, no és 
lògic que un òrgan que té com a missió promoure i dirigir la normalització lingüís-
tica al territori estigui presidit per la representant d’un partit que governa a la ciutat 
de Lleida de la mà d’una formació que promou la supressió de la Llei de normalitza-
ció lingüística i la desnormalització del català a la ciutat a través d’una forta aposta 
pel bilingüisme.

Així ho han interpretat diversos Consells Comarcals, com la Segarra, el Solsonès 
o el Pallars Sobirà, que s’han pronunciat en contra del nomenament del representant 
proposat per l’Ajuntament de Lleida per a la presidència del CNL, fet que fa que no 
es pugi considerar com una candidatura de consens.

La presidència del CNL Lleida l’ha de dur a terme una figura de consens entre 
les diferents corporacions locals, institucions i entitats que conformen el Consell de 
Centre, i no pas d’algú que posi en dubte l’actual estatus de la llengua i el mateix 
paper del CNL Lleida en el seu desenvolupament.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Que els representants del Govern de la Generalitat de Catalunya treballin per 

nomenar una figura de consens per a la presidència del CNL Lleida entre les dife-
rents corporacions locals, entitats i representants de la Generalitat de Catalunya que 
conformen el Consell de Centre.

2. Que els representants del Govern de la Generalitat de Catalunya apostin per-
què la presidència del CNL Lleida l’ocupi una figura de reconegut prestigi i trajec-
tòria envers la defensa de la cultura i la llengua catalanes, que no estigui vinculada 
a cap partit polític o corporació local.

3. Que el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya estableixi que 
el nomenament respongui a un perfil de llicenciat o llicenciada en filologia catala-
na, amb experiència en planificació lingüística, un adequat coneixement del terri-
tori i les polítiques que s’hi desenvolupen –en matèria de difusió i protecció de la 
llengua catalana– des de la Direcció General de Política Lingüística, tant a nivell 
central com territorial, i contrastats coneixements sobre el funcionament del CPNL 
i el CNL Lleida.

Palau del Parlament, 6 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC
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Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets 
dels detinguts
250-00901/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53211 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Carmen de Rivera i Pla, 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 per l’efectivitat dels 
drets dels detinguts, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
La Directiva 2012/13/UE sobre el dret a la informació en els processos penals 

estableix que les persones detingudes tenen dret a accedir tant a les circumstàncies 
de la seva detenció com als elements essencials relatius a aquesta per tal que, si ho 
consideren convenient, puguin impugnar-la.

Aquesta Directiva estipula el dret d’accés als elements essencials, pels quals cal 
entendre els documents, materials, fotografies i enregistraments que obrin en poder 
de les forces i cossos de seguretat en relació amb la seva detenció, excepte en els 
supòsits de denegació previstos a la mateixa.

A la novetat i complexitat dels mandats d’aquesta Directiva, cal afegir que al-
gunes de les interpretacions que els responsables últims dels diferents destinataris 
d’aquesta norma, especialment els caps i responsables dels diferents cossos policials 
implicats, no s’han ajustat en la mesura necessària a les garanties constitucionals 
dels drets fonamentals dels ciutadans que la nostra Constitució i el nostre Estatut 
d’Autonomia estableixen i garanteixen, com ha recordat recentment el nostre Tri-
bunal Constitucional. Concretament, aquest últim, estimant recentment un recurs 
d’empara d’un ciutadà detingut, s’ha pronunciant en el sentit que la no-entrega de 
l’atestat policial suposa una vulneració del dret fonamental a l’assistència lletrada, 
un dret fonamental reconegut a l’article 17.3 de la Constitució. A més, l’Alt Tribunal 
recorda que la Directiva 2012/13 de la Unió Europea és d’aplicació immediata i di-
recta i, per tant, l’accés a l’atestat ha d’estar garantit en cas de detenció.

El Síndic de Greuges, en el seus Informes sobre la Prevenció de la Tortura del 
2015 i 2016, ha constatat casos dels quals es deriva que els comandaments superiors 
de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra no estan garantint una aplicació 
conforme a la nostra Constitució i el nostre Estatut d’Autonomia d’aquesta Directiva 
segons el pronunciament del Tribunal Constitucional anteriorment indicat.

Tenint en compte aquesta circumstància i que, segons el nostre Estatut d’Autono-
mia en el seus articles 163 i 164, correspon al Govern de la Generalitat el comanda-
ment suprem de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i la coordinació de 
les policies locals, és indispensable que aquest garanteixi la correcta i deguda apli-
cació d’una norma tan important per als drets fonamentals dels ciutadans. 

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Prendre totes les mesures necessàries per garantir que els comandaments de la 

Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra i les policies locals de Catalunya ga-
ranteixen, en l’àmbit dels seus respectius serveis, el respecte als drets dels detinguts 
i, en especial, l’accés a l’atestat, amb intervenció de l’assistència lletrada si escau, 
per tal d’assolir el coneixement de les circumstàncies de la detenció en compliment 
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de la Llei d’enjudiciament criminal i la Directiva europea 2012/13 i amb conformitat 
amb els pronunciaments del Tribunal Constitucional.

Palau del Parlament, a 6 de març de 2017 
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Carmen de Rivera i Pla, diputada GP Cs 

Proposta de resolució sobre les agressions al personal dels centres 
residencials d’acció educativa dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i les condicions de treball 
d’aquests professionals
250-00902/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53238 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les agressions i les 
condicions de treball dels professionals dels Centres Residencials d’Acció Educativa 
dependents de la DGAIA, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Sindicat UGT a Catalunya ha fet públiques les dades d’agressions al personal 

dels Centres d’Infància i Adolescència dependents de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència.

Les agressions als professionals van augmentar un 50% en el 2016. S’han pas-
sat de 135 agressions durant el 2015 a les 200 durant el 2016, una xifra que recull 
només les agressions que es fan públiques i que són comunicades com a accident 
de treball al Servei de Prevenció del Departament. Fins ara, algunes de les accions 
portades a terme pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies han estat for-
matives en relació a la contenció física i emocional.

Els i les professionals de la Direcció General d’Infància i l’Adolescència tenen 
unes característiques molt determinades. La mitjana d’edat dels educadors i educa-
dores supera els 55 anys, que sovint han d’atendre més usuaris d’aquells que es re-
comanen per a un centre d’infants i joves i que marquen les ràtios que estableix la 
Llei de Serveis Socials i la Cartera de Serveis Socials. Tampoc les substitucions són 
sempre cobertes, fins el punt que es fa difícil saber quants professionals podran tre-
ballar en cada torn. Això comporta un alt estrès i unes situacions laborals que poden 
generar situacions de violència que directament pateixen els treballadors d’aquests 
centres.

Per tal de posar fer a aquestes situacions, el Grup Parlamentari Socialista pre-
senta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Establir, en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta resolució, un grup 

de treball format per la Direcció de la DGAIA, el Col·legi d’Educadores i Educadors 
Socials de Catalunya, el sindicat UGT i CCOO, que es reuneixi un cop cada dos 
mesos, per tal d’analitzar el compliment d’aquesta proposta de resolució així com 
l’evolució de les agressions i condicions laborals dels professionals que treballen el 
l’àmbit dels CRAES, CREIS i Centres d’Acollida. Aquest grup podrà ampliar-se 
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amb d’altres representats de col·lectius diversos que puguin sentir-se afectats per la 
situació actual.

2. Reforçar aquells centres on es detecti un increment de la conflictivitat, tant en 
el nombre de professionals, en la millora de les condicions d’atenció i d’infraestruc-
tures, com en les mesures de seguretat.

3. Desenvolupar mesures alternatives a aquells joves que no contemplen els 
CRAE com un recurs de millora de les seves condicions de vida.

4. Que la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència s’impliqui en 
el règim disciplinari dels CRAE davant la detecció de reincidències per part dels 
usuaris. Per aconseguir-ho, el Govern revisarà, en el termini d’un mes, el règim dis-
ciplinari i, posteriorment, aquest haurà d’estar exposat en els CRAE, s’haurà d’in-
formar a tots els i les infants i joves residents, així com al conjunt dels professionals 
que hi treballen.

5. Estudiar, en el termini de tres mesos, la reducció d’hores d’atenció directa a 
infants i joves per part de professionals majors de 55 anys, la contractació de nous 
professionals titulats per cobrir aquestes hores i el desenvolupament d’una segona 
activitat per a aquest col·lectiu.

6. Cobrir, de forma immediata, el 100% de les substitucions dels professionals 
dels CRAE, CREI i Centres d’Acolliment, assegurant una cobertura total dels pro-
fessionals en cada torn.

7. Establir fórmules que permetin la mobilitat dels professionals entre els Cen-
tres.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb 
garanties de seguretat a les escoles
250-00903/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53239 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre un servei de men-
jador sense gluten segur a les escoles de Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La malaltia celíaca és una malaltia autoimmunitària crònica que afecta 1/100 

adults i 1/71 infants. Es calcula que a Catalunya aproximadament uns 20.000 infants 
escolaritzats són celíacs. La prevalença de la intolerància al gluten, sensibilitat al glu-
ten no celíaca, és superior 6/100 persones la pateixen. L’únic tractament per a amb-
dues malalties és el manteniment d’una estricta dieta sense gluten per tota la vida.

La malaltia celíaca pot presentar una simptomatologia molt variada, que pot anar 
des de la distensió abdominal, episodis diarreics, nàusees o fins i tot a no presentar 
cap simptomatologia aparent, però sempre genera la destrucció de la zona del budell 
(l’encarregada de l’absorció dels nutrients) que pot generar greus conseqüències de 
salut com infertilitat, osteoporosi prematura, limfomes intestinals i altres tipus 
de càncer gàstrics. En els casos de les persones que presenten una simptomatologia 
molt clara és senzill detectar quan hi ha un protocol incorrecte, degut a que el seu 
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estat de salut empitjora moltíssim en un breu espai de temps, fins i tot pot compor-
tar l’ingrés hospitalari. Fet que no succeeix si parlem de pacients asimptomàtics, 
que tampoc mostren anticossos en sang (a l’ingerir gluten apareixen) i que per tant, 
la seva pèrdua de salut no és evident fins que la seva qualitat de vida s’ha deteriorat 
considerablement.

La llei actual no obliga a oferir un servei sense gluten als menjadors escolars i 
tampoc existeix cap mètode de control, seguiment ni procediment ISO, per a ga-
rantir unes pautes de seguretat alimentària que garanteixin la correcta manipulació 
d’aquests aliments per evitar la contaminació creuada amb gluten.

Entre les incidències detectades en menjadors escolars de Catalunya, l’Associa-
ció Celíacs de Catalunya destaca les següents: 

– El servei de cuina de l’escola no pot oferir amb garanties un menú sense glu-
ten i, per tant, l’infant ha de portar a diari el seu propi menjar. Fins i tot hi ha casos 
en què de manera il·legal s’ha negat l’estada al menjador de l’infant si es portava la 
carmanyola.

– El servei de cuina de l’escola no pot garantir que no es contamini la pròpia car-
manyola, ja que les persones que la manipularan no tenen formació en celiaquia, ni 
en pautes de manipulació.

– En les escoles que ofereixen menjar sense gluten s’han donat errors de protocol 
en la seguretat a la cuina o bé en el personal de menjador i s’ha donat un producte 
no apte a un celíac que ha patit una intoxicació greu.

– Alguns infants mostren en la seva revisió mèdica anual, després de fer ús del 
servei de menjador, un clar augment dels marcadors de celiaquia (el què indica que 
l’infant està ingerint traces de gluten) i en retirar l’infant del menjador escolar, dis-
minueixen fins a negativitzar-se.

– Les escoles que ofereixen opcions sense gluten no sempre tenen un bon proto-
col d’inclusió. Hi ha casos d’infants separats en una taula, o identificats mitjançant 
cartells, ocasionant problemes d’inclusió.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Assegurar que tots els centres educatius de Catalunya ofereixin un servei de 

menjador adient per alumnat amb patologies relacionades amb la ingesta del gluten, 
amb garanties de seguretat, en el curs 2018/19.

2. Destinar els recursos necessaris a establir i implementar protocols de segure-
tat alimentària a totes les escoles de Catalunya, per garantir un servei de menjador 
sense gluten segur, per mitjà de mecanismes de control obligatori dels procediments 
d’elaboració i de servei, de la formació integral necessària del conjunt de professio-
nals vinculats a aquest servei (cuina, càtering, monitors, etc.) i l’establiment d’un 
règim sancionador en cas de negligències.

Palau del Parlament, 2 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre l’acolliment d’infants refugiats
250-00904/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53240 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, 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 l’acolliment d’infants 
refugiats, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de la Infància, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
El context internacional fa que, des de fa anys, veiem com milers de persones 

fugen dels seus països fugint de la guerra i del terrorisme. Davant del drama huma-
nitari, la reacció dels països de la Unió Europea no només ha estat i és lenta, sinó 
francament qüestionable pel que fa a l’aplicació dels drets reconeguts a la Declaració 
Universal de Drets Humans de Nacions Unides i la Carta dels Drets Fonamentals de 
la Unió Europea, entre d’altres.

La tragèdia que milers de persones viuen es fa encara més cruenta en el cas dels 
infants que arriben a Europa, i especialment d’aquells que ho fan no acompanyats, 
els quals esdevenen especialment vulnerables. Sabem que aproximadament un terç 
de les persones que creuen el Mediterrani són menors.

Les organitzacions que treballen sobre el terreny, com Save the Children, alerten 
que l’any 2016 ha estat especialment dramàtic. Unes 5.000 persones han perdut la 
vida intentant arribar a Europa; de les que han arribat, més de 63.000 persones es 
troben retingudes a Grècia, de les quals 23.000 són infants.

Espanya hauria d’haver acollit més de 17.000 persones refugiades, d’acord amb 
els compromisos que el mateix Govern va adoptar En canvi, no les persones refu-
giades que han pogut venir al nostre país sobrepassen amb dificultats el miler, i 
d’aquestes, tan sols 19 són menors no acompanyats.

Si bé la responsabilitat d’acomplir amb els seus compromisos d’acollida recau 
en el Govern de l’Estat, la Generalitat és la responsable de protegir els menors no 
acompanyats.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Reclamar al Govern de l’Estat el compliment dels compromisos internacionals 

adquirits en matèria de reubicació i reassentament de persones refugiades, atenent 
prioritàriament els casos de menors no acompanyats.

2. Habilitar les places necessàries en el sistema de protecció a la infància per a 
menors refugiats no acompanyats provinents de la reubicació o el reassentament, 
fent ús de les seves competències en las matèria.

Palau del Parlament, 17 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències 
lingüístiques en llengua anglesa
250-00905/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53242 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, 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 el reforçament 
de les competències lingüístiques en llengua anglesa, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La millora del nivell competencial d’anglès o d’una llengua estrangera hauria 

de ser una prioritat pel Govern de la Generalitat, una estratègia de país que hauria de 
perseguir el reforçament de l’ensenyament de l’anglès a tots els centres educatius 
de Catalunya i afavorir la formació al llarg de tota la vida.

Dominar l’anglès és fonamental a la societat globalitzada i interconnectada 
d’avui i per la inserció laboral, i l’ensenyament obligatori encara no permet un do-
mini de l’anglès al final de la ESO, fins a tal punt que les famílies, en la mesura de 
les seves possibilitats, hi dediquen grans esforços privats i temps fora de l’horari 
lectiu, pagant-se classes extraescolars o cursos d’estiu a l’estranger. No obstant això, 
encara hi ha moltes persones que n’estan al marge, i privar les persones d’aquesta 
competència suposa privar d’oportunitats de formació, d’accés i d’inserció laboral.

Per això és imprescindible que els poders públics treballin per acabar amb la 
bretxa existent pel que fa al domini de l’anglès entre l’alumnat segons origen socio-
econòmic, encara massa important.

De fet, en les proves de competències bàsiques de quart d’ESO de l’any 2015, 
realitzades a tots els alumnes catalans de 15 anys, els adolescents d’escoles situades 
en zones riques van obtenir una nota mitjana de 8 en anglès, mentre els de barris de 
rendes inferiors es van quedar amb menys d’un 6, bàsicament per la possibilitat dels 
primers de pagar-se classes extraescolars o cursos d’estiu a l’estranger.

Igualment, als centres d’alta complexitat, més d’un 38% dels alumnes de la pro-
moció de 2015 no tenen el domini bàsic d’aquesta llengua estrangera, quan l’objectiu 
fixat per la UE per al 2020 és que la taxa sigui només del 15%.

D’altra banda, segons dades publicades, no arriben a 20.000 els docents cata-
lans (dels 72.000 que treballen en escoles i instituts públics) que tenen un nivell su-
ficient d’anglès per impartir classes en aquest idioma. I per això és imprescindible 
incrementar i millorar oferta pública de formació permanent del professorat, espe-
cialment la presencial, molt minvada des de 2010 arran de les retallades en aquesta 
partida importantíssima.

Pel que fa a l’ensenyament no lectiu, les Escoles Oficials d’Idiomes (EOI) man-
quen encara places disponibles en les llengües més sol·licitades com l’anglès i, des 
de 2010, els increments de taxes d’entre el 50 i el 180% en alguns casos han limitat 
les possibilitats d’accés a aquestes EOI de les famílies de rendes més baixes.

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

Proposta de resolució
1. Donar compliment als objectius del Marc per al Plurilingüisme aprovat al 

2013, i promoure que els centres del Servei d’Educació de Catalunya imparteixin 
uns mínims del currículum de matèries no lingüístiques en anglès des de primària 
fins al batxillerat, habilitant els recursos a tal efecte.
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2. Reforçar la formació inicial del professorat en matèria d’anglès, i millorar la 
formació permanent destinada a millorar les competències lingüístiques en llengua 
estrangera del professorat tant d’educació infantil i primària com de secundària, so-
bretot dels que estan cridats a impartir matèries no lingüístiques en aquesta llengua, 
i incrementar-ne la oferta pública, especialment presencial, així com la seva coor-
dinació.

3. Augmentar la dotació de professorat d’anglès per reduir les ràtios a les classes 
d’aquesta matèria o fomentar els desdoblaments.

4. Promoure els intercanvis i estades a l’estranger tant del professorat com de 
l’alumnat dels centres educatius catalans, i facilitar i difondre la informació sobre 
els programes i les oportunitats que ofereix la UE en aquest sentit, i fomentar la par-
ticipació en aquests i el seu aprofitament.

5. Garantir un increment de les places disponibles en les Escoles Oficials d’Idio-
mes de Catalunya que en manquin, sobretot en les llengües més sol·licitades –com és 
l’anglès–, així com la suficiència d’ajuts d’aquests ensenyaments de règim especial i 
no obligatoris, per millorar-ne l’accés.

6. Fomentar l’emissió de continguts audiovisuals en versió original subtitulada 
en els mitjans de comunicació públics de Catalunya, que afavoreixin l’aprenentatge 
de l’anglès.

Palau del Parlament, 2 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la dotació d’agents dels Mossos 
d’Esquadra destinats a prevenir els maltractaments, els abusos i les 
agressions a menors
250-00906/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53250 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

 A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, María Francisca Valle Fuentes, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
para la dotación de agentes de Mossos d’Esquadra destinados a prevenir maltratos y 
abusos- agresiones de menores, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El abordaje del abuso sexual y la protección de niños y adolescentes hacen nece-

sario que los poderes públicos adopten medidas no solo para prevenirlo y detectarlo, 
sino también para tratar a los niños y adolescentes que han sido víctimas.

Los datos son escalofriantes. En 2015 hubo 206 denuncias por agresión sexual a 
menores en Cataluña, 5 denuncias por acoso sexual a menores y 377 denuncias por 
abusos sexuales.

En el año 2016, desde el 1 de enero al 30 de septiembre se contabilizaron en Ca-
taluña 193 denuncias presentadas por agresión sexual a menores, 8 denuncias por 
acoso sexual a menores, 450 denuncias presentadas por abusos sexuales.

En consecuencia, este aumento es más que preocupante y pone de manifiesto un 
grave problema de la sociedad catalana, el cual se debe tratar desde todos los ámbi-
tos con el fin de que sea erradicado.
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Entre los profesionales que más atención deben prestar en el ejercicio de sus 
funciones nos encontramos el de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
quienes deben disponer de la formación y capacitación adecuada en esta materia, 
debiendo proporcionárseles una formación periódica a fin de que puedan identificar 
a los menores víctimas y a las víctimas potenciales. Deben asimismo tener una pro-
funda información sobre los derechos de los niños e indicadores de maltrato para 
poder reconocer los signos de una posible situación de abuso y denunciarla.

Tanto la Ley 14/2010 de 27 de mayo de los derechos y oportunidades de la infan-
cia y la adolescencia, como el propio Síndic de Greuges en sus informes nos indican 
la necesidad de una mayor implicación y participación de todas las administraciones 
con competencias en materia de infancia a fin de adoptar medidas para proteger a 
niños y adolescentes del abuso sexual y una mayor colaboración entre todas ellas.

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Hacer un estudio, con carácter urgente, y dentro del presente periodo de sesio-

nes, que determine las necesidades reales del número de efectivos de Mossos d’Es-
quadra que deban ser destinados a la Unidad de Menores.

2. Una vez determinadas las necesidades reales, según el estudio solicitado en el 
párrafo anterior, adecuar en número la plantilla de efectivo de Mossos d’Esquadra 
destinados a la Unidad de Menores, estableciendo un periodo máximo de seis me-
ses para cubrirlo.

3. Elaborar y presentar en sede parlamentaria un plan de formación específica 
inicial y continuada para los profesionales que en el ámbito de los Mossos d’Esqua-
dra se dedican a la Unidad de Menores.

4. Realizar un programa de formación específica destinado a las unidades de se-
guridad ciudadana a fin de dotarles de mejores recursos para identificar indicios de 
problemas de abusos, acoso escolar y agresiones sexuales a menores.

5. Establecer un plan de modernización y perfeccionamiento de los mecanismos 
de coordinación y cooperación entre los distintos cuerpos policiales y entre estos y 
los servicios sociales.

6. Adoptar las medidas necesarias para crear en un plazo de cuatro meses des-
de la aprobación de la presente Resolución el servicio de atención a las víctimas de 
abuso sexual de menores.

7. Establecer un plan para asegurar la difusión de los protocolos de maltratos en 
el ámbito policial.

8. Potenciar la asistencia de los Mossos d’Esquadra a centros escolares de Cata-
lunya a fin de realizar jornadas informativas sobre prevención de abusos sexuales y 
acoso escolar y actuaciones a realizar en caso de ser víctima de estos hechos.

Palacio del Parlamento, 7 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; María Francisca Valle Fuentes, diputada, 

GP Cs 
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Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a 
la formació professional
250-00907/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53414 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, 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 pel foment de la matri-
culació de noies a la formació professional, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons dades del Departament d’Ensenyament, la distribució per sexes de 

l’alumnat de formació professional mostrava un desequilibri a favor dels nois i en 
desfavor de les noies. La proporció de noies és en els cicles formatius de grau mitjà 
del 40,2% i en els cicles formatius de grau superior del 45,4% (dades del curs 2015-
2016).

Aquestes xifres globals amaguen una realitat molt més dura, com és que a deter-
minades famílies professionals la participació de les noies pot arribar a ser inferior 
al 5% de l’alumnat, com ara la d’electricitat i electrònica, d’energia i aigua, de fabri-
cació mecànica, d’instal·lació i manteniment i de manteniment de vehicles autopro-
pulsats, entre d’altres.

Creiem que aquesta situació reflecteix els estereotips de gènere que dissortada-
ment encara prevalen a la nostra societat i que és tasca dels poders públics, en ge-
neral, i de cadascun de nosaltres, en particular, treballar perquè aquesta mena de 
desequilibris es corregeixin fins a assolir la plena igualtat.

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. Presentar en seu parlamentària en el termini de tres mesos un pla de foment 

de la matriculació de noies a les famílies professionals en què tenen una presència 
inferior al 50%, perquè pugui entrar en funcionament de cara a l’inici del curs 2017-
2018.

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la 
República Democràtica del Congo
250-00908/11

PRESENTACIÓ: JORDI-MIQUEL SENDRA VELLVÈ, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP JS, FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC, 

JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CSP, CARLES RIERA ALBERT, DEL GP 

CUP-CC

Reg. 53458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignants portaveus dels Grups Parlamentaris a la Comissió d’Ac-

ció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, d’acord amb el 
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que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la situació política i humanitària de la República Democrà-
tica del Congo, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
La República Democràtica del Congo ha patit diversos conflictes armats des del 

1996 amb la participació de nombrosos grups interns i externs, molts d’ells amb in-
teressos en la zona coneguda com els Grans Llacs, una de les més riques del món en 
minerals d’alt rendiment, on es concentren les situacions bèl·liques.

La rebel·lió del 1997 va portar a la presidència Laurent-Desiré Kabila, després 
de la seva victòria d’alliberament contra la dictadura de Mobutu. Mort Kabila, el va 
succeir el seu fill, Josep Kabila, el 2001. Kabila fill va liderar un règim de transició, 
va presentar-se a les primeres eleccions democràtiques del país el 2006 i va ser pro-
clamat guanyador. Ara, tot i acabar-se el mandat constitucional el 19 de desembre 
del 2016, i no poder-se tornar a presentar per la limitació a dos mandats l’exercici del 
càrrec de president, Kabila no havia convocat les eleccions presidencials ni legislati-
ves, que s’haurien d’haver celebrat a finals d’any. El Tribunal Constitucional, a més, 
va anunciar, seguint el principi de continuïtat de l’estat i per evitar el buit en el càr-
rec, que el president romandrà en el càrrec fins a les futures eleccions, que semblen 
posposades de forma indefinida, excusant-se en la manca de fons i la impossibilitat 
d’actualitzar el cens.

Les eleccions legislatives i municipals del 2015 tampoc no es van celebrar. Es va 
presentar un projecte de llei que buscava vincular la celebració d’eleccions a aquesta 
renovació del cens. L’oposició i la mobilització de la societat civil, amb una protesta 
amb milers de persones al carrer va paralitzar la iniciativa. Hi va haver disturbis, 
una quarantena de morts i centenars de detinguts.

La tensió, la repressió i la violència són constants. Des de l’oposició i la societat 
civil s’exigeix la convocatòria d’eleccions i la fi del mandat presidencial, per respec-
te al joc democràtic, però les crítiques a Kabila són respostes amb detencions, em-
presonaments i execucions sumàries, mentre que les eleccions no es convoquen. Els 
passats 19 i 20 de setembre hi va haver protestes al carrer, que van ser represaliades 
de forma desproporcionada. Segons xifres de Human Rights Watch, en aquests dos 
dies es va comptar 42 morts i nombrosos ferits greus.

La missió de l’ONU a la República Democràtica del Congo, abans MONUC i 
ara MONUSCO, amb un pressupost superior als 300 milions de dòlars anuals i més 
de 17.000 soldats, no ha aconseguit imposar la pau ni la convivència a la zona. En 
opinió d’organismes internacionals, la inestabilitat política empitjora la pobresa i 
la inseguretat de la població del país, ja debilitada per conflictes actuals i presents. 
Mentrestant, la UE va emetre una declaració de condemna de l’ús de la violència per 
part de les autoritats congoleses i de petició a totes les parts en conflicte del degut 
respecte dels drets humans, el Parlament Europeu va aprovar fa unes setmanes una 
resolució de petició d’aturada de la violència i la repressió, i de convocatòria d’elec-
cions, i el Consell Europeu també ha aprovat mesures de sancions personalitzades 
contra alts càrrecs del règim de Kabila.

Per aquests motius presenten la següent

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
a) Manifesta la seva solidaritat amb la població de la República Democràtica del 

Congo i rebutja l’ús de la violència i la repressió contra manifestacions pacífiques 
que demanen el respecte a la constitució, la convocatòria d’eleccions previstes en un 
termini raonable i la fi del mandat presidencial segons preveu la legislació.

b) Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que demani al Govern 
espanyol que, en les seves relacions amb el Govern de la República Democràtica del 
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Congo, i a totes les instàncies internacionals al seu abast, reclami la convocatòria 
d’eleccions previstes i la finalització del mandat presidencial en respecte a la Llei 
Suprema.

c) Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que reclami al Govern 
espanyol que aculli amb agilitat i sense l’habitual rigidesa les peticions d’asil i refugi 
de persones provinents de la República Democràtica del Congo.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Jordi Sendra Vellvè, GP JS; Ferran Pedret i Santos, GP SOC; Joan Josep Nuet 

i Pujals, GP CSP; Carles Riera Albert, GP CUP-CC, portaveus a la CAECRIT. 
Adriana Delgado i Herreros, diputada GP JS

Proposta de resolució sobre les famílies afectades per l’índex de 
referència dels préstecs hipotecaris
250-00909/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC, JOAN RAMON CASALS I MATA, DEL GP JS, 

SERGIO SANZ JIMÉNEZ, DEL GP CS, ROSA MARIA IBARRA OLLÉ, DEL GP 

SOC, JOSEP LLUÍS FRANCO RABELL, DEL GP CSP

Reg. 53459 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Parla-
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, Joan Ramon Casals 
i Mata, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Sergio Sanz Jiménez, dipu-
tat del Grup Parlamentari de Ciutadans, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup 
Parlamentari Socialista, Josep Lluís Franco Rabell, president 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 famílies afec-
tades per l’IRPH, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 9 de juliol de 2015, d’acord amb l’ar-

ticle 139 del Reglament, va debatre i aprovar per unanimitat la moció presentada per 
ERC sobre les actuacions previstes en favor dels afectats per l’índex de Referència 
dels Préstecs Hipotecaris (publicació: BOPC 629 - Moció 227/X).

Davant aquest Parlament la Plataforma Afectats per la Hipoteca (PAH) en nom 
propi i dels Afectats per l’IRPH, ha reiterat l’emergència en emprendre acció comu-
na de Tots i Totes les Entitats a favor de resoldre definitivament la situació d’inde-
fensió i abús a que estan sotmeses més de 300.000 famílies a Catalunya aproxima-
dament.

Arran de la Moció Aprovada per aquest Parlament i a instància de la Comissió 
d’Afectats IRPH - PAH Catalanes s’han mantingut reunions i consensuat acords, en 
base a l’interès i bé comú.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya declara: 
a) El seu posicionament en favor de les famílies afectades per l’índex IRPH.
b) Que és inacceptable l’allargament injustificat de la situació dels afectats per de 

l’índex substitutiu de l’IRPH. Que s’ha de donar una solució satisfactòria als afectats 
per l’índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH) que haurien de ser consis-
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tents en la nul·litat de l’índex i la devolució de les quantitats cobrades indegudament 
amb caràcter retroactiu, d’acord amb allò que determina la darrera jurisprudència 
sobre la matèria. Es considera incomprensible l’incompliment del període marcat 
per la disposició transitòria única de l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda 
EHA/2899/2011, de transparència i protecció del client dels serveis bancaris.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a 
reclamar al Govern de l’Estat espanyol a: 

a) Negociar amb les entitats financeres que ofereixin a tots els clients afectats 
per l’índex de referència de préstecs hipotecaris (IRPH) unes condicions mínimes 
consistents en; nul·litat de l’índex i devolució de les quantitats cobrades indeguda-
ment amb caràcter retroactiu per efecte de l’aplicació de qualsevol de les variants de 
l’IRPH, d’acord amb allò que determina la darrera jurisprudència sobre la matèria; 
i establir la via de mediació i arbitratge quan hi hagi reclamacions de clients per co-
brament. Que l’Estat espanyol estableixi i apliqui mesures sancionadores i correcto-
res, d’acord amb el que preveu la llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió 
i solvència de les entitats de crèdit.

b) Supervisar, mitjançant el Síndic de Greuges i òrgans del Banc d’Espanya, les 
novacions i revisions contractuals de les hipoteques amb referències a l’IRPH, a fi 
d’evitar que s’apliquin interessos o tipus desproporcionats i injustos, com a conse-
qüència del manteniment de l’índex IRPH.

c) Eliminar de forma immediata i definitiva l’IRPH Entitats i els FIXOS esta-
blerts en substitució dels desapareguts IRPH Caixes i Bancs. I a tal objecte mo-
difiqui l’Apartat 3 de la Disposició Addicional 15 del Regim de Transició per a la 
desaparició dels índexs o tipus d’interès de referència de la Llei 14/2013 de 27 de 
setembre, d’Ajuda a els Emprenedors, de manera que s’anul·li la clàusula que fa refe-
rència a l’interès i es procedeixi a la devolució, per part de les entitats, de les quan-
titats cobrades indegudament amb caràcter retroactiu.

d) Supervisar, conjuntament amb el Banc d’Espanya i el Síndic de Greuges, les 
revisions dels contractes que estan firmant algunes entitats financeres amb l’objec-
tiu d’evitar que s’hi continuïn aplicant tipus desproporcionats i injustos com a con-
seqüència de l’entrada vigor de l’Ordre EHA/2899/2011, de la disposició addicional 
quinzena de la Llei 14/2013 i de totes les pràctiques abusives de les entitats finance-
res espanyoles denunciades reiteradament per la Comissió Europea.

3. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat de Catalunya a: 
a) Negociar amb les entitats financeres que operen a Catalunya, perquè acceptin i 

s’adhereixin als sistemes extrajudicials de resolució de conflictes, com són la media-
ció i l’arbitratge de consum, per resoldre les peticions dels afectats per l’Índex IRPH, 
tenint en compte que han estat declarades nul·les per diverses sentències.

b) Que en el cas de que es comprovi l’existència d’infracció administrativa, ja si-
gui per pràctiques deslleials o abusives envers les persones consumidores, es proce-
deixi a l’obertura dels corresponents expedients sancionadors, i en el cas que hi hagi 
perjudicis econòmics provats com a conseqüència de la infracció i aquests estiguin 
individualitzats, procedir a resoldre d’acord amb el Decret 151/2013, de 9 d’abril, al 
procediment de restitució de quantitats percebudes indegudament, reposició de la 
situació alterada i rescabalament de danys i perjudicis.

c) Que es doni, a través l’Agència Catalana del Consum i l’Agència de l’Habitat-
ge de Catalunya (Ofideute), la informació suficient i necessària perquè les persones 
afectades per l’Índex IRPH rebin assessorament sobre les possibilitats de revisió de 
l’índex, així com els diversos mecanismes per a dur-lo a terme.

d) Dur a terme, en el termini màxim de 4 mesos, mitjançant els organismes es-
mentats al punt anterior, una campanya institucional, a través dels mitjans de comu-
nicació, les mesures a que fan referència els apartats anteriors, i de manera especial, 
els acords que s’assoleixin amb les entitats financeres. També cal habilitar un espai 
web en que s’ofereixi informació i assessorament sobre aquesta matèria.



BOPC 358
16 de març de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 48

e) Que l’Agència Catalana del Consum, realitzi un seguiment actiu, en l’àmbit de 
l’IRPH, que aquest informe es faci amb diàleg i consultant els afectats IRPH-PAH 
Catalanes. I que en compliment de la normativa de transparència es realitzi un in-
forme de situació semestral (avaluació i seguiment). Que es faci arribar al Parlament 
i que aquest s’utilitzi en pro de l’aplicació de mesures correctores o de millora en 
benefici de totes les parts. Per complementar aquest seguiment, que es faci un taula 
de treball amb els afectats per l’aplicació d’aquest índex.

4. El Parlament de Catalunya expressa el seu malestar pel fet que el Parlament 
Europeu, davant la proposta de nou Reglament COM/2013/0641, sobre els índexs 
utilitzats com a referència en els instruments financers i els contractes financers 
–article 2(2)(a)–, no hagi aprovat que aquest reglament sigui també aplicable als 
membres del Sistema Europeu de Bancs Centrals, excloent-ne així l’IRPH. Aquest 
reglament exigeix condicions tan bàsiques com fer públiques les dades utilitzades 
per a elaborar els índexs –que l’IRPH elaborat pel Banc d’Espanya incompleix argu-
mentant que es tracta de dades secretes– i que els índexs siguin representatius dels 
valors de mercat i subjectes a l’oferta i la demanda.

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-

CC; Joan Ramon Casals i Mata, diputat GP JS; Sergio Sanz Jiménez, diputat GP 
Cs; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada GP SOC; Josep Lluís Franco Rabell, presi-
dent GP CSP 

Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència 
Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53501 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, 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 la concertació de pla-
ces a la residència Sant Miquel Arcàngel de Tortosa, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Residència Diocesana per a la Gent Gran Sant Miquel Arcàngel de Tortosa, 

fundada fa 137 anys, és un servei residencial de caràcter permanent o temporal, 
d’assistència integral a les persones grans que no tenen un grau d’autonomia sufi-
cient per a realitzar les activitats de la vida diària, i que les seves circumstàncies 
sociofamiliars requereixen la substitució de la llar.

Des de l’any 1997 la Residència és Centre Col·laborador, i des del 2009 Centre 
Concertat de la Generalitat de Catalunya; tipificat com a Fundació Pia Autònoma 
sense ànim de lucre, comptant amb 145 places residencials incloent la residència sa-
cerdotal i 50 places de Centre de Dia.

La residència està situada al centre de la població, en una zona residencial i ben 
comunicada. L’any 2013 es van fer unes obres d’ampliació de l’equipament assumi-
des en la seva totalitat per la Fundació que gestiona el centre, tot i el compromís 
de la Generalitat de Catalunya de col·laborar amb el 50% dels costos. La inversió, 
de 4,2 milions d’euros, assumida íntegrament per la Fundació, ha descapitalitzat la 
residència.
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La reforma permet disposar de 145 places de residència i 50 de centre de dia. Tot 
i així, només existeixen 70 places de residència concertades (les mateixes que fa 20 
anys) de les 120 ocupades. Queden, a data 1 de març de 2017, 25 places sense ocu-
par, tot i tenir una llista d’espera de més de 144 persones.

La Residència Diocesana per a la Gent Gran Sant Miquel Arcàngel dóna servei 
a tota la comarca del Baix Ebre, és a dir, a una població de prop de 80.000 perso-
nes. Una comarca amb més 8.577 persones amb més de 75 anys, de les quals 3.492 
viuen a la mateixa ciutat de Tortosa. Esdevé, per tant, un recurs de primera necessi-
tat, més encara si tenim en compte l’alt índex d’envelliment de la població i la seva 
renda per càpita, amb rendes que provenen sovint del subsidi agrari. A la comarca 
del Baix Ebre, per primer cop en molts anys, des del 2015 hi ha menys naixements 
que defuncions.

La Generalitat de Catalunya, segons la Programació territorial dels serveis so-
cials especialitzats 2015-2018, considera el Baix Ebre com a comarca d’alta prioritat 
en places de residència assistida, assumint que el seu desequilibri territorial entre 
oferta i demanda de places és de –34,8%. La programació estableix que s’haurien 
d’augmentar entre 48 i 98 places de residència assistida abans de l’any que ve.

Atès que la Residència per a la Gent Gran Sant Miquel Arcàngel porta 20 anys 
amb el mateix nombre de places concertades; que la Generalitat de Catalunya va 
desestimar a darrera hora el cofinançament de l’ampliació del centre, la qual cosa va su-
posar l’endeutament de l’entitat per a acabar les obres; que la Programació Territo-
rial considera la comarca com d’alta prioritat; que existeix una llista d’espera per 
aquesta residència de més de 144 persones quan existeixen 25 places lliures, el Grup 
Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Grup Parlamentari Socialista insta al govern a concertar, en el termini de tres 

mesos a partir de l’aprovació d’aquesta Resolució, 20 noves places residencials a la 
Residència Diocesana per a la Gent Gran Sant Miquel Arcàngel de Tortosa.

Palau del Parlament, 23 de febrer de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani
250-00911/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53577 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, 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 Corredor 
Mediterrani, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Hace 30 años que se presentó la primera iniciativa parlamentaria sobre el corre-

dor del Mediterráneo y hoy sigue sin acabar entre Barcelona y Valencia/Alicante y 
sin desarrollar de forma completa los trayectos y servicios en dirección sur a Ali-
cante, Murcia, Almería, Granada y Algeciras.

El retraso y demora en su construcción es consecuencia de la falta de voluntad 
política en establecer un modelo real de movilidad territorial en toda España, y en 
especial para este área, de los sucesivos gobiernos, que han considerado la política 
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de infraestructuras como moneda de cambio para conseguir apoyos electorales en 
lugar de favorecer y priorizar infraestructuras productivas, con alto retorno econó-
mico y social.

El resultado de esta nefasta política de infraestructuras, de esta politización ex-
trema de las infraestructuras, salta a la vista: muchas autopistas sin coches, líneas 
de trenes sin pasajeros y aeropuertos sin aviones que los españoles aún tienen y ten-
drán que pagar.

Después de tantos años de promesas incumplidas, es hora de impulsar y acele-
rar la construcción del Corredor ferroviario del Mediterráneo y las conexiones con 
el resto de modos con centros logísticos, puertos y aeropuertos, como ejemplo de 
infraestructura necesaria, productiva, que responda a la demanda real de servicios 
y de elevado retorno social y económico, en el marco de una España productiva.

El Corredor del Mediterráneo es una infraestructura esencial, transcendental, 
que ha tenido en los últimos años un desarrollo inferior al del resto de los corredo-
res de transporte radiales y que atraviesa unas Comunidades Autónomas donde se 
concentra el 50% del volumen de exportaciones totales de España y de su población, 
a parte de la generación de casi un 45% del PIB. No cabe duda de que potenciar el 
Corredor es potenciar las economías de las Comunidades Autónomas que atravie-
sa, pero también y muy significativamente de las próximas a éstas y del conjunto 
de España.

Muchas son las razones para apostar por el corredor del Mediterráneo: 
Favorece el comercio, las exportaciones y la competitividad. El Corredor del 

Mediterráneo que va desde Algeciras a Hungría, enlazando puertos, aeropuertos, 
personas y empresas, es especialmente necesario en la era de la globalización para fa-
cilitar el libre comercio interior, exportaciones a Europa y al mundo entero, de nues-
tros productos a precios más competitivos y favorecer así la competitividad de nuestras 
empresas y la generación de más y mejores servicios y empleos.

La finalización del Corredor convertirá a España en una plataforma continental 
de conexión con Europa, pero también con América del Sur, Estados Unidos y Ca-
nadá abriendo nuestra economía al mundo y venciendo las tentaciones de proteccio-
nismo que hoy nos acechan. El corredor reforzará nuestras relaciones económicas 
con la UE, y diversas organizaciones de mercados comunes como MERCOSUR 
en América Latina, o el APTA (Acuerdo Comercial Asia-Pacífico), actuando como 
gran puerto intercontinental competitivo.

Se trata, pues de un eje trascendental para la economía española. Su desarrollo 
completo, ayudaría a cubrir de forma más sostenible, eficiente y eficaz: 

El transporte de viajeros de altas prestaciones, con reducción significativa de 
tiempos y la conexión más rápida de acceso a nueve aeropuertos

Las conexiones terrestres logísticas con los nueve puertos de titularidad estatal, 
entre ellos cuatro muy importantes como Barcelona, Valencia, Cartagena y Alge-
ciras, y como nexo de unión con otros centros y zonas logísticas regionales, vitales 
tanto para el mercado interior como exterior

Vertebra los territorios. El Corredor es una infraestructura que contribuye a unir 
y conectar mejor España, las personas y sus territorios, que huye de un modelo ex-
cesivamente radial de infraestructuras. Vertebra directamente, como una cremallera 
transversal, el territorio de las Comunidades Autónomas de Cataluña, Comunidad 
Valenciana, Murcia y Andalucía. Y de manera indirecta vertebra las regiones de in-
fluencia de Aragón, Castilla La Mancha y Baleares.

Apuesta de país por el medio ambiente y la lucha contra la contaminación. Aho-
ra mismo las regiones españolas incluidas en el Corredor Mediterráneo cuentan con 
las carreteras como principal medio de comunicación con Autovías A-7 y A-48, y la 
Autopista de Peaje AP-7, saturadas en numerosos tramos, produciendo efectos am-
bientales negativos, en materia de emisiones contaminantes y de huella de carbono, 
que con el Corredor podrían disminuirse en casi 900.000 Toneladas de CO2 anuales. 
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También se podría reducir la siniestralidad del tránsito de estas rutas. En total, los 
efectos positivos para la economía en estos aspectos de bajada de la siniestralidad y 
emisiones podrían ascender a unos 15.000 millones de Euros en los próximos cua-
renta años.

Genera consenso social y económico. Existe una clara y mayoritaria demanda 
social y empresarial que piden una infraestructura para vender sus productos de for-
ma más competitiva y mayor rapidez en los tiempos de movilidad entre las ciudades 
del arco mediterráneo. Asociaciones como Ferrmed en sus estudios, han aportado 
que esperaban una reducción de costes de transporte para el corredor íntegro desde 
el sur al norte de Europa, y para el periodo 2016-2056, de las siguientes cuantías: 
228.000 millones de euros en costes operativos por reducción de tiempo de trans-
porte; y 285.000 millones en ahorro en otros costes operacionales de explotación

Cuanto más tiempo de retrasos acumula el Corredor, más efectos negativos está 
generando sobre aspectos importantes para la modernización de nuestro país, con-
virtiéndolo en ocasiones en un elemento más de reivindicaciones nacionalistas y 
proteccionistas, cuando nada debería tener que ver con ellas.

Desde Ciudadanos proponemos un impulso definitivo al Corredor Mediterráneo, 
basado en un plan racional de actuaciones a lo largo de todo su recorrido y con un 
calendario anual de ejecuciones y una dotación presupuestaria de inversiones rea-
lista y sostenible. En Ciudadanos consideramos que es hora de invertir de manera 
eficaz, que esta inversión sea transparente y que su ejecución responda a licitaciones 
y contratos que se atengan a los principios de legalidad, competencia y plena con-
currencia, no contribuyendo a financiaciones ilegales o corrupción, ni al despilfarro 
de fondos públicos.

Por último, hay que decir el desarrollo técnico y tecnológico para establecer la 
conexión con el resto de la Unión Europea, no puede convertirse en un argumento 
que impida el avance del desarrollo de los servicios y las infraestructuras como se 
ha argumentado en ocasiones anteriores.

Con las opciones tecnológicas actuales del material rodante de viajeros y mer-
cancías, el establecimiento de un cierto ancho de vía ferroviario en el Corredor, no 
debe resultar una barrera infranqueable ni para su ejecución ni para sus servicios o 
capacidades a establecer.

Deben, además respetarse los criterios de seguridad y operatividad de las con-
clusiones del «Informe de la Comisión Técnico-Científica para el estudio de mejoras 
del sector ferroviario» de junio del año 2014, impulsada por el propio Ministerio de 
Fomento.

En especial, las recomendaciones de su apartado 3.4.2. «Red de Alta Veloci-
dad», en consideraciones sobre el análisis y programación de las líneas con tráficos 
compartidos de viajeros de altas prestaciones y mercancías, y 3.4.4. «Red de Ancho 
Mixto», sobre la limitada extensión en longitud y provisionalidad del llamado tercer 
carril o ancho mixto.

Por todo ello, teniendo presente la importancia estratégica que posee el Corre-
dor Mediterráneo para la definición del modelo territorial y de movilidad y para la 
dinamización de la economía de España, el Grupo Parlamentario Ciudadanos pre-
senta la siguiente.

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya manifiesta su compromiso decidido con el impul-

so del Corredor Mediterráneo como infraestructura de transporte estratégica para 
España.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a coordinarse con 
el Gobierno de España con el objetivo de 

a) Contemplar el desarrollo del Corredor Mediterráneo en el Pacto Nacional 
sobre las Infraestructuras y Transportes, y a que el Ministerio de Fomento, en 
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cumplimiento de lo dispuesto en la vigente Ley 38/2015, de 29 de septiembre, del 
Sector Ferroviario, presente en el plazo máximo de un año una Estrategia Indica-
tiva del Desarrollo, Mantenimiento y Renovación de la Infraestructura Ferroviaria 
de competencia estatal, en forma adecuada a los servicios y objetivos previstos, 
con un calendario de hitos anuales y presupuestario plurianual hasta su finaliza-
ción en 2025.

b) Reforzar las competencias de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), do-
tándola de una unidad específica encargada del impulso, supervisión, seguimiento y 
control de todos los proyectos de infraestructuras cuya financiación deba ser apro-
bada por el Consejo de Ministros. En particular, la Oficina Nacional de Evaluación 
emitirá informe previo y preceptivo de evaluación de la rentabilidad socioeconómi-
ca de los proyectos de infraestructuras promovidos por el Ministerio de Fomento, 
con la finalidad de promover la transparencia, imparcialidad, eficiencia y raciona-
lidad de la política de infraestructuras y su planificación a partir de criterios prefe-
rentemente técnicos y no exclusivamente políticos.

c) Considerar de modo urgente el estudio inmediato de la priorización de actua-
ciones del Corredor, no sólo de infraestructuras, sino también de material rodante, 
que avancen hacia la reducción tanto de tiempos de viaje como de restricciones al 
transporte en los trayectos de la red ferroviaria ya en servicio, estudiando como op-
ción preferente las posibilidades del cambio de ancho en las instalaciones fijas y la 
rodadura desplazable en los vehículos, así como los tramos de nueva construcción 
o sus conexiones con otras líneas de la red y centros logísticos, entre ellos, los si-
guientes: 

– La zona entre Castellón, Vandellós, Tarragona, y Barcelona, sobre todo en lo 
que se refiere al área de la variante de Vandellós,

– La conexión directa definitiva de alta velocidad entre Valencia y Alicante, con 
sus pasos por Xátiva y Villena, y la definición del paso por la conexión del nuevo 
nudo ferroviario que sustituye al de La Encina: el Nudo de la Teja, 

– La conexión entre Monforte del Cid y Murcia 
– La conexión de la nueva línea ferroviaria entre Murcia y Almería
– El desarrollo del tramo Antequera-Granada
– La adaptación en gálibos y la ejecución de apartaderos de gran longitud y va-

riantes de trazado ferroviarias desde Antequera a Algeciras
– Las conexiones con puertos y aeropuertos de modo que se produzca la inter-

modalidad necesaria para poder impulsar el tráfico de mercancías, según se exige 
desde la Unión Europea.

– Las integraciones urbanas como en Barcelona - La Sagrera o Valencia - Par-
que Central.

Palau del Parlament, 9 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la variant de Banyoles i el tram Serinyà-
Besalú de la carretera C-66
250-00912/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53647 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat, Rafel Bru-

guera Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que esta-
bleixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 



BOPC 358
16 de març de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 53 

resolució sobre la C-66 en la variant de Banyoles i en el tram Serinyà-Besalú, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Tots els plans de carreteres de la Generalitat, així com els plans d’infraestructu-

res de mobilitat, inclouen, en la xarxa bàsica de carreteres de Catalunya, l’itinerari 
Girona-Banyoles-Olot en forma d’autovia.

Aquest itinerari és competència de la Generalitat en el seu tram Sant Julià de 
Ramis-Besalú i forma part de la carretera C-66; mentre que el tram Besalú-Olot és 
competència de l’Estat, formant part de l’Eix Pirinenc, A-26.

L’autovia Girona-Banyoles fou construïda amb motiu dels Jocs Olímpics de l’any 
1992, mentre que la variant de Banyoles es va construir sense desdoblar.

Quan l’Estat va construir l’autovia A-26 entre Besalú i Olot, la Generalitat va 
impulsar la variant de Besalú per connectar la C-66 (Girona-Besalú) amb l’A-26 
(Besalú-Olot). Aquesta variant té una part important desdoblada i el pont sobre el 
riu Fluvià, que formaria part de l’autovia variant de Banyoles-Besalú, ja es va deixar 
preparat per al seu desdoblament. Els diferents plans de carreteres estableixen que 
tot l’itinerari Girona-Olot s’ha de transformar en autovia.

La Generalitat té estudis informatius en diferents estadis de tramitació de dues 
obres diferenciades a executar: el desdoblament de la variant de Banyoles (sobre 
l’actual recorregut) i l’autovia Serinyà-Besalú en forma de variant sobre un traçat 
nou amb dos túnels importants.

Més enllà de la C-66, veiem com avança la tramitació de la variant d’Olot, que 
el territori reclama en forma d’autovia, i la variant de la Vall d’en Bas-Les Preses.

Tota planificació racional exigeix la construcció de l’eix Girona-Olot en forma 
d’autovia en tot el seu recorregut.

No té sentit planificar aquesta carretera de la xarxa bàsica prioritària sense trans-
formar-la en autovia. De no fer-ho així, es tornaria a repetir l’error de quan es va 
realitzar la C-25, eix transversal, sense desdoblar.

La Generalitat ha construït en forma d’autovia tant de Vic a Ripoll (C-17) com 
de Manresa a Berga (C-16). Seria un greuge comparatiu molt important no fer Gi-
rona-Olot en forma d’autovia en tot el seu recorregut.

L’actual Govern de la Generalitat ha publicitat la redacció i execució de dos pro-
jectes de millora de la C-66, variant de Banyoles i Serinyà-Besalú, sense que es con-
templi el seu desdoblament.

El primer projecte que es vol realitzar seria en el tram Serinyà-Besalú i consisti-
ria en 3 rotondes: a l’inici del traçat (al final de la variant de Banyoles i l’accés a la 
zona industrial de Serinyà), a l’accés principal del poble de Serinyà, i a l’entronca-
ment entre la variant de Besalú i l’accés a Besalú.

També es planteja un traçat de 3 carrils (2+1) separats per una mitjana rígida ti-
pus New Jersey allà on es consideri viable.

Aquest projecte es planteja essencialment per millorar la seguretat de les cruï-
lles i no impedeix que en un futur es pugui fer l’autovia pel traçat de la variant de 
Serinyà amb túnels.

Amb tota seguretat, la construcció d’algun tram amb 3 carrils ajornaria per sem-
pre més l’autovia.

Molt més greus són les previsions del segon projecte, ja que voldrien fer la va-
riant de Banyoles amb només tres carrils. En aquest cas seria quasi impossible la 
construcció de l’autovia que es mereix.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 

Fascicle segon
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1. Reconsiderar els estudis informatius i projectes executius a efectuar a la C-66, 
en la variant de Banyoles i en el tram Serinyà-Besalú, tot recuperant la seva execu-
ció en forma d’autovia.

2. Efectuar un estudi informatiu de la variant de Banyoles de la C-66 en forma 
d’autovia i tramitar-ne la seva exposició pública, projecte constructiu i calendari 
d’execució.

3. Plantejar un estudi informatiu del tram de la C-66 Serinyà-Besalú en forma 
d’autovia i tramitar-ne la seva exposició pública, projecte constructiu i calendari 
d’execució.

4. Donades les actuals limitacions pressupostàries, planificar l’execució de les 
obres de desdoblament de la variant de Banyoles (sobre l’actual recorregut) i l’auto-
via Serinyà-Besalú per fases anuals.

Palau del Parlament, 9 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, Rafel Bruguera 

Batalla, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la 
Seu d’Urgell
250-00913/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 53648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Carles Castillo Rosique, diputat, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la reforma del Parc de Bombers de La Seu d’Urgell, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’any 1982 van començar a desenvolupar la seva tasca els bombers de La Seu en 

un garatge situat a la cruïlla entre l’Avinguda Salòria i el Carrer Regència d’Urgell. 
Aquests bombers eren voluntaris.

A principis dels anys 90, es va inaugurar l’actual parc de bombers, on està situ-
at en l’actualitat. Des d’aleshores les instal·lacions han patit alguna reforma però no 
les suficients, trobant-se en l’actualitat en unes condicions no òptimes pels bombers 
que hi treballen.

És molt important la tasca dels bombers a La Seu i al conjunt del Pirineu, ja que 
garanteixen la seguretat de tots i totes els ciutadans i ciutadanes. Per tant, cal garan-
tir que tinguin unes instal·lacions i equipaments adequats per poder donar un bon 
servei quan es requereix.

Cal recordar que durant l’estiu conviuen al parc de bombers de La Seu més de 
50 persones, entre bombers, GRAE i forestals. Per tant, es tracta d’un parc amb una 
concurrència força elevada.

Tampoc té sentit que l’actual comandament superior del parc de bombers de La 
Seu no estigui ubicat a la ciutat i hagi de pujar des de Lleida. Els comandaments són 
molt rellevants i s’ha d’intentar cobrir el més aviat possible.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
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1. Dur a terme una reforma integral del Parc de Bombers de La Seu d’Urgell du-
rant l’any 2017.

2. Convocar, el més aviat possible, les places de comandaments i bombers que 
no s’han cobert durant els darrers anys.

3. Cobrir, el més aviat possible, la plaça de Cap del Parc dels bombers de La Seu 
d’Urgell amb una persona amb dedicació exclusiva al mateix parc.

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Carles Castillo Rosique, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 53692 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’escola Ítaca de 
Les Corts (Barcelona), per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’escola Ítaca del districte de Les Corts, a Barcelona, va ser inaugurada el 1992, 

en execució del Pla Especial d’Ordenació de l’Illa Diagonal, definida pels carrers 
d’Entença, Déu i Mata, Numància i Avinguda Diagonal, aprovat el 17-05-1989. Es 
va construir amb una intenció d’ocupació menor a la de l’actualitat i per aquest mo-
tiu hi ha hagut increments de ràtios i duplicitat de línies d’infantil i primària.

Des de fa dos cursos és un centre de dues línies, malgrat que les instal·lacions no 
han crescut. A més, hi ha greus problemes de manteniment a la cuina i al pati així 
com de temperatura a les aules.

D’altra banda, el Consorci de Biblioteques abandonarà les instal·lacions de la 
Masia de Can Rosés i el propi Pla Especial d’Ordenació de l’Illa Diagonal preveu 
l’ús de la Masia de Can Rosés per l’Escola Ítaca.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Donar una solució immediata i definitiva als greus problemes de la cuina i del 

pati de l’escola Ítaca.
2. Presentar un pla de millores, manteniment i posada al dia dels serveis, equi-

paments, espais i aules, respectant la normativa general prevista per als edificis pú-
blics.

3. Donar solució al problemes de temperatura a les aules.
4. No fer servir l’espai que queda lliure a Can Rosés per a fer grups provisio-

nals d’Educació Infantil i retornar-lo a l’escola Ítaca per solucionar la manca d’espai 
d’aquesta escola, amb l’objectiu d’educar els infants, sempre i quan això vagi prece-
dit d’una solució definitiva per a la Escola Ausiàs March.

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 53714).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 16.03.2017; 12:00 h.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi
270-00005/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 53144 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 53144)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Re-
glament del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposta per a 
presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei de reforma de la 
Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de despenalització de 
l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi (tram. 270-00005/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposta de proposició de llei.

Palau del Parlament, 7 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC



BOPC 358
16 de març de 2017

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges 57 

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre l’aplicació de la Convenció 
sobre els drets de l’infant de l’ONU
360-00021/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 53159).
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda, presidenta,
El passat 3 de març el Síndic va presentar davant del Comitè de Drets dels In-

fants de la ONU per primera vegada un informe alternatiu sobre l’aplicació de la 
Convenció sobre els drets de l’infant (CDI) a Catalunya, complementant la informa-
ció presentada per l’Estat en el V i VI Informe d’aplicació. El Síndic ha expressat 
també la voluntat de participar en la pre-sessió amb els membres del Comitè, que 
tindrà lloc durant el mes de juny.

El Síndic de Greuges de Catalunya, com a defensor dels drets dels infants i els 
adolescents, té encomanada la missió de promoure els interessos i els drets i de vet-
llar pel compliment ple de les condicions de llur desenvolupament integral en ga-
rantia de la CDI i de la resta de la legislació en matèria d’infància i adolescència, i a 
través d’aquest informe pretén contribuir a la millor defensa d’aquests drets.

Per a la seva elaboració, el Síndic s’ha basat en els informes sobre els drets de 
l’infant presentats davant del Parlament de Catalunya durant el període 2010-2016. 
En la seva estructura segueix l’esquema que el comitè estipula, i realitza una anàli-
si de les polítiques dutes a terme en relació amb els infants i adolescents que viuen 
a Catalunya per part de les diferents administracions implicades. En cadascun dels 
apartats, s’han analitzat les mesures, destacant els avenços i els dèficits i reptes pen-
dents, i les recomanacions més importants.

Es posa a la disposició del Parlament de Catalunya per la seva discussió i trami-
tació, tot suggerint-vos l’oportunitat de treballar-lo a la propera sessió que se’m con-
voqui de la Comissió d’Infància.

Cordialment,

Barcelona, 7 de març de 2017
Rafael Ribó, síndic; M. Jesús Larios, adjunta per la defensa dels drets dels in-

fants i adolescents

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

http://www.parlament.cat/document/publicacions/202713.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/202713.pdf
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Informe del Síndic de Greuges sobre la seguretat privada a Catalunya 
i les bones pràctiques
360-00022/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 53478).
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda, presidenta,
Em plau lliurar-te l’Informe sobre la seguretat privada a Catalunya i les bones 

pràctiques, resultat de la investigació oberta per avaluar el grau d’implantació de 
l’Informe sobre la seguretat privada a Catalunya, emès pel Síndic de Greuges el 
juny de 2016.

A l’informe es destaca que el Codi de bones pràctiques aprovat el mes de febrer 
de 2017 és un bon instrument per incidir en el sector, ateses les limitades competèn-
cies de la Generalitat en matèria de seguretat privada (només executives). Així i tot, 
cal que l’Acord marc de contractació i el Codi de bones pràctiques aprovat per a la 
Generalitat el passat febrer s’estenguin a l’Administració local.

Finalment, es considera necessari que la Generalitat tingui més competències 
en matèria de seguretat privada i la capacitat d’acreditar tots els agents en les seves 
respectives funcions i empreses.

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

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

Cordialment,

Barcelona, 9 de març de 2017
Rafael Ribó, síndic

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

http://www.parlament.cat/document/publicacions/202714.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/202714.pdf


BOPC 358
16 de març de 2017

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament 59 

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Declaració de la Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya 
de condemna del terrorisme i de suport a les víctimes d’atemptats 
terroristes
401-00021/11

La Junta de Portaveus del Parlament de Catalunya, amb motiu de la commemo-
ració del Dia Europeu de les Víctimes del Terrorisme, ret homenatge a totes les per-
sones que han estat víctimes del terrorisme i expressa el seu compromís permanent 
amb totes elles.

El terrorisme representa un atac frontal als valors democràtics essencials de pau 
i llibertat que fonamenten la nostra convivència.

La Junta de Portaveus renova la condemna de qualsevol acte de terrorisme o 
d’enaltiment de terroristes i rebutja qualsevol intent d’equiparació moral o política 
entre víctimes i botxins.

La Junta de Portaveus expressa la solidaritat amb totes les víctimes, es compro-
met a reforçar el marc institucional de convivència pacifica i democràtica i els va-
lors que representa i a defensar la dignitat de les víctimes. Aquest reconeixement 
vol ésser una manifestació de gratitud per l’exemple que representen i una forma de 
refermar el compromís del Parlament envers el record i la memòria de les víctimes.

Amb aquest propòsit, la Junta de Portaveus acorda conferir caràcter anual a la 
commemoració de l’11 de març, declarat per la Unió Europea dia dedicat al record 
de les víctimes d’atacs terroristes i a llurs famílies i amics.

Palau del Parlament, 11 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Marta Rovira i Vergés, GP JS; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Alejandro Fernández Álva-
rez, GP PPC, portaveus

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.13. Comissions específiques d’estudi

Composició de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels 
Autònoms
406-00004/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CSP

Reg. 53596 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que els 
diputats Joan Coscubiela Conesa i Marc Vidal i Pou han estat designats membres de 
la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms.

Palau del Parlament, 10 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions 
del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta 
d’Espanya
408-00007/11

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de març de 2017, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha 
acordat que la composició de la comissió sigui de dos diputats per grup parlamenta-
ri, llevat de qui ostenti la presidència, que tindrà un membre més.

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

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
408-00009/11

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 14 de març de 2017, d’acord 
amb la Junta de Portaveus i de conformitat amb l’article 48.1 del Reglament, ha 
acordat que la composició de la comissió sigui de dos diputats per grup parlamenta-
ri, llevat de qui ostenti la presidència, que tindrà un membre més.

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

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup pels Drets Col·lectius dels Pobles
413-00005/11

SUBSTITUCIÓ DE MEMBRES

Reg. 53372 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta del Grup Parlamentari de la Candidatura 

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 70 del 
Reglament del Parlament, comunica els següents canvis d’adscripcions de diputats 
a l’intergrup: 
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Alta: Carles Riera Albert
Baixa: Eulàlia Reguant i Cura

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 105/XI, sobre la síndrome 
alcohòlica fetal
290-00093/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53493 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 105/XI, sobre la 
síndrome alcohòlica fetal (tram. 290-00093/11), us informo del següent:

Pel que fa a la promoció d’una campanya específica adreçada a les dones joves 
per conscienciar-les sobre les conseqüències que la ingesta d’alcohol té en el fetus:

En el marc del Programa de Salut i Escola que es porta a terme en estreta coor-
dinació entre el Departament de Salut (Servei de Salut Maternoinfantil de la Sub-
direcció General de Promoció de la Salut (SDGPS) de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya (ASPCAT) i el Departament d’Ensenyament (Servei de Suport a la 
Comunitat Educativa) són prioritàries les accions per a la prevenció del consum 
d’alcohol i altres substàncies tòxiques, així com l’educació per a la salut sexual i 
l’afectivitat, que en el cas que ens ocupa pren una rellevància especial pel que fa a 
les joves del nostre país.

Complementàriament a aquest programa de Salut i Escola adreçat a tots els nois 
i noies escolaritzats a Catalunya en l’etapa escolar de l’ESO, també pren rellevància, 
per al tema que ens ocupa, el programa d’educació afectiva i salut sexual adreçada 
a població jove vulnerable que es desenvolupa des del Servei de Salut Maternoin-
fantil de la SDGPS de l’ASPCAT del Departament de Salut en coordinació amb les 
Institucions locals i Organismes i altres Departaments de la Generalitat implicats en 
l’atenció a aquesta població vulnerable, entesa com aquells joves no escolaritzats, en 
centres d’internament de Justícia Juvenil, centres de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) del Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies, Centres residencials d’acció educativa (CRAE), etc.

Per altra banda, dins del marc del Programa de seguiment de l’embaràs a Catalu-
nya, coordinat des del Servei de Salut Maternoinfantil, en aquests moments està en 
una fase molt avançada la revisió per actualitzar el «Protocol de seguiment de l’em-
baràs a Catalunya», que és el document que conté totes les pautes d’actuació que se 
segueixen a tot el Sistema Sanitari de Catalunya per a la prevenció, atenció i control 
de l’embaràs. Aquest protocol contempla com a actuacions prioritàries, entre d’al-
tres, la prevenció del consum d’alcohol i altres substàncies en l’etapa preconcepcio-
nal, que connecta amb les actuacions que s’han especificat en l’apartat anterior, així 
com, un cop s’ha produït l’embaràs, totes les actuacions d’identificació de qualsevol 
tipus de consum en la primera visita de seguiment de la gestació, la identificació i 
el seguiment del risc tant per a la dona embarassada com per al desenvolupament 
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del fetus durant tota la gestació, a la vegada que un detallat acompanyament amb 
els consells i l’educació per a la salut durant totes les visites de seguiment de l’em-
baràs, realitzades pels professionals sanitaris que acompanyen la dona embarassa-
da fins al part, la qual cosa implica també l’acompanyament en cas necessari dels 
professionals experts ens aquells casos de control en situacions de deshabituació i 
prevenció de la síndrome alcohòlica fetal (SAF) en aquells embarassos de risc per 
aquests motius.

En aquest context del Programa de Seguiment de l’Embaràs a Catalunya, en el 
programa «Embaràs sense alcohol i sense drogues» elaborat en coordinació entre la 
Subdirecció General de Drogodependències i el Servei de salut maternoinantil de 
la SDGPS, estem treballant en el desenvolupament i difusió de materials de sensibi-
lització adreçats a la població general i en especial a les dones joves en edat fèrtil.

Així mateix, l’any passat, aprofitant la commemoració el dia 9 de setembre del 
dia internacional per a la prevenció de la síndrome alcohòlica fetal, es va fer el llan-
çament dels següents materials: 

Càpsula
http://drogues.gencat.cat/ca/professionals/recursos/recurs_audiovisuals/emba-

ras-alcohol-i-drogues/ 

Pòster
http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/recur-

sos/114513-embaras-sense-alcohol-DEF.pdf

Per a la commemoració d’aquest any, s’ha creat una pàgina web dins del Canal 
Salut http://canalsalut.gencat.cat/ on es recull tota informació més important tant per 
a ciutadania com per a professionals al voltant de la prevenció del consum d’alcohol 
durant l’embaràs.

http://drogues.gencat.cat/ca/professionals/recursos/recurs_audiovisuals/embaras-alcohol-i-drogues/
http://drogues.gencat.cat/ca/professionals/recursos/recurs_audiovisuals/embaras-alcohol-i-drogues/
http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/recursos/114513-embaras-sense-alcohol-DEF.pdf
http://drogues.gencat.cat/web/.content/minisite/drogues/professionals/recursos/114513-embaras-sense-alcohol-DEF.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/


BOPC 358
16 de març de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 63 

Així mateix, treballem per iniciar, a principis del 2017, el desplegament del pro-
grama Embaràs sense alcohol i sense drogues en tots els serveis de salut de Cata-
lunya (especialment els centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva, els centres 
d’atenció primària, les unitats hospitalàries d’alt risc i els centres d’atenció i segui-
ment de les drogodependències), programa que inclou la difusió de materials de sen-
sibilització per a dones joves des dels serveis de salut.

Quant al reconeixement de la síndrome alcohòlica fetal (SAF) com una malaltia 
crònica:

S’aborda dins del marc del treball que habitualment es realitza des del Servei de 
Salut Maternoinfantil de la SDGPS en coordinació amb el Servei Català de la Salut 
(Catsalut) quant a les malalties detectades dins del període neonatal que requereixen 
en general un abordatge terapèutic i un seguiment específic com a malalties cròni-
ques durant la infància i desprès durant tota la vida de l’individu afectat. Aquest 
abordatge complex requereix la coordinació de diversos àmbits del nostre sistema 
sanitari cosa que, en general, implica disposar, per a aquests tipus de malalties, 
d’unitats expertes i la seva coordinació amb els centres territorials corresponents 
designats per fer el seguiment adient el més a prop possible al domicili del pacient 
per facilitar l’organització i l’accessibilitat. En aquest context es treballarà també el 
Trastorno del Espectro Alcohólico Fetal (TEAF), tot tenint en compte les seves ca-
racterístiques pròpies que en aquests moment s’estan estudiant en profunditat en co-
ordinació amb Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció (ICAA) i la Subdirecció 
General de Drogodependències.

Pel que fa a l’elaboració d’un protocol per al diagnòstic, el tractament i el segui-
ment de la síndrome alcohòlica fetal, i l’establiment d’una xarxa de centres de refe-
rència on es puguin derivar els casos més greus, amb l’objectiu de garantir l’accés 
a les intervencions sanitàries que necessiten els pacients afectats, tant pel que fa al 
diagnòstic i al tractament com al seguiment de la malaltia, incloent-hi mesures de 
millorament de la qualitat de vida:

El protocol de diagnòstic s’està desenvolupant seguint les recomanacions, bo-
nes pràctiques i l’evidència existent a nivell internacional. Constitueix, precisament, 
un dels objectius del grup de treball interdepartamental que s’ha constituït i en què 
participen ICAA, ASPCAT (Subdirecció General de Drogodependències i Servei de 
Salut Materno Infantil), la Direcció General d’Ordenació i Atenció a la Diversitat i 
la Subdirecció General d’Atenció a les Persones i Promoció de l’Autonomia Personal 
i diferents experts i investigadors de tres hospitals de referència de Catalunya (Hos-
pital del Mar, Hospital de la Vall d’Hebron i Hospital de Sant Joan de Déu). Abans 
de l’adopció del protocol, es farà un estudi de repercussió als diferents nivells assis-
tencials implicats i es consensuarà amb les diferents societats científiques.

En relació amb el tractament i el seguiment dels infants afectats per TEAF, està 
previst que es desenvolupin aquests instruments en el marc de la revisió del «pro-
grama infància amb salut» que recull totes les activitats de prevenció i educació per 
a la salut que es fan per al seguiment dels infants des dels centres de salut i consul-
tes pediàtriques en general i que està previst que s’iniciï abans de finals d’any. De la 
mateixa manera, el grup de treball interdepartamental està treballant en l’elaboració 
d’una guia de recursos que determini quines són les necessitats dels infants amb 
TEAF en l’àmbit de la salut, educatiu i social.

Així, mateix està previst establir, conjuntament amb el CatSalut, els criteris per 
identificar els centres hospitalaris de Catalunya que esdevindran referents per dur a 
terme el diagnòstic, tractament i seguiment dels infants adoptats.

Quant al desenvolupament de programes formatius per als professionals, adre-
çats a millorar la identificació precoç de la síndrome alcohòlica fetal i de les pato-
logies derivades i les competències relacionals en l’atenció dels afectats i llurs fa-
mílies:
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Es va programar un curs de 10h de formació els dies 30 de novembre i 1 de de-
sembre de 2016. El curs teòric-pràctic adreçat a professionals de la salut, especial-
ment dels centres d’atenció a la salut sexual i reproductiva, dels centres d’atenció 
primària, de les unitats hospitalàries d’alt risc i dels centres d’atenció i seguiment de 
les drogodependències. El curs tenia els següents objectius:

– Sensibilitzar els i les professionals que fan el seguiment de l’embaràs de la im-
portància de prevenir els consums d’alcohol i altres drogues durant l’embaràs.

– Adquirir coneixements sobre l’impacte del consum d’alcohol i drogues durant 
l’embaràs en la mare i, sobretot, en el nadó.

– Adquirir habilitats per diagnosticar els trastorns de l’espectre alcohòlic fetal.
– Conèixer estratègies efectives per a la prevenció dels problemes relacionats 

amb el consum de substàncies durant l’embaràs.
– Presentació de la guia d’actuació per a professionals i reflexionar sobre el rol 

dels i de les diferents professionals
– Conèixer els circuits i experiències existents a Catalunya.
El 19 d’octubre de 2016, es va fer una formació de 5 hores als professionals de la 

unitat d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR) de Calella com a part d’una 
prova pilot per tal d’avaluar la viabilitat de la implementació del programa «Emba-
ràs sense alcohol i sense drogues». Tenint en compte que aquesta és una part especi-
fica i de vegades complexa dins del context del seguiment d’un embaràs.

Finalment, en el marc de la nova edició revisada del Protocol de Seguiment de 
l’Embaràs a Catalunya, que s’implementarà a tot el nostre sistema sanitari a comen-
çaments de 2017, hem previst la realització de formació continuada als professionals 
sanitaris sobre prevenció, seguiment i educació per a la salut en relació amb el con-
sum d’alcohol i altres substàncies perjudicials, especialment durant l’embaràs, a més 
de la ja habitual que contempla el seguiment preventiu de l’embaràs

Pel que fa al foment de la informació i la formació dels malalts i llurs famílies, 
amb l’objectiu de facilitar el coneixement dels recursos sanitaris i socials en cada 
cas i d’optimitzar el tractament i el seguiment dels malalts:

S’estan mantenint reunions regulars amb representants de l’Associació Famílies 
Afectades de SAF (AFASAF) i professionals experts per valorar les necessitats que 
poden tenir aquests infants des de la perspectiva de salut, i incloure aquesta infor-
mació en la revisió de la guia de seguiment del programa «Infància amb salut» (que 
properament revisarà el Servei de Salut Maternoinfantil en el context d’una revisió 
completa per actualitzar tot el programa Infància amb salut que s’implementa com 
a programa integral de prevenció i detecció precoç i promoció de la salut dels 0 als 
16 anys a tots els Serveis de Pediatria de Catalunya) i també en la guia adreçada a 
aquests malalts i a les seves famílies que recopili els recursos disponibles de l’àmbit 
de la salut, educatiu i social que s’està desenvolupant en el marc del grup de treball 
interdepartamental.

Pel que fa a la potenciació de la coordinació entre els diversos nivells assisten-
cials i afavorir la cooperació entre tots els agents implicats

S’està enllestint la 3ª revisió del protocol del seguiment de l’embaràs a Catalunya 
que inclou apartats específics sobre l’actuació dels professionals de la salut en la pre-
venció ja abans de la concepció, la detecció del consum d’alcohol durant l’embaràs, 
la detecció i el seguiment del risc i la importància de la coordinació entre nivells, pel 
que fa a l’evolució del desenvolupament fetal i la prevenció de cara al part.

Dins d’aquest marc de seguiment de l’Embaràs a Catalunya, s’està acabant una 
guia específica per a professionals de la salut del programa «Embaràs sense alcohol 
i sense drogues» que detalla les actuacions que han de fer tots els professionals i 
també estableix recomanacions per a la coordinació dels circuits, tot tenint en comp-
te les experiències que ja existeixen en el territori (Tarragona, Vic, Olot).

L’Institut Català de l’Acolliment de l’Adopció (ICAA) està prioritzant la recerca i 
el disseny de recursos per a infants afectats pel trastorn de l’espectre alcohòlic fetal 
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(TEAF), la majoria d’ells provinents de l’adopció internacional en països de l’Euro-
pa de l’Est. El projecte que s’està treballant té 4 parts:

1) Realització d’un estudi de prevalença (per poder quantificar aquests infants). 
Estudi conjunt amb hospitals de referència de Catalunya i en coordinació amb el de-
partament de Salut (Salut Pública).

2) Elaboració d’un protocol de diagnòstic i tasca de divulgació i formació 
d’aquesta síndrome.

3) Elaboració d’una guia de recursos que determini que necessiten els infants 
amb TEAF en l’àmbit de la salut, educatiu i social.

4) Elaboració d’unes recomanacions d’ús intern ICAA i entitats per determinar 
millores en els circuits i els processos.

L’objectiu és promoure el treball conjunt i compartit per abordar aquesta situació 
de manera global, minimitzar riscos i que les famílies puguin disposar de la màxi-
ma informació possible. Per desenvolupar aquest projecte es proposa la creació d’un 
grup de treball interdepartamental. D’altra banda, el departament de Treball, Afers 
Socials i Famílies assumirà el cost econòmic de l’estudi de prevalença.

Pel que fa a la integració escolar dels infants afectats:
El Departament d’Ensenyament ha desplegat, a partir de l’aprovació de la Llei 

12/2009, del 10 de juliol, d’educació (LEC), normativa que aposta decididament per 
l’escola inclusiva com a marc per atendre tot l’alumnat d’acord amb les seves neces-
sitats educatives, entre els qual hi ha, evidentment, els alumnes amb la Síndrome 
Alcohòlica Fetal.

Així mateix, el document «De l’escola inclusiva al sistema inclusiu Una escola 
per a tothom, un projecte per a cadascú» (Departament d’Ensenyament, desembre de 
2015), en el punt 3.2 Obertura a l’entorn, descriu els plans educatius d’entorn com 
una proposta educativa que vol donar resposta a les múltiples necessitats de la nos-
tra societat i tenen com a objectiu contribuir a l’assoliment de l’èxit educatiu de tot 
l’alumnat i a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment 
de la convivència i l’ús de la llengua catalana. Són instruments per donar una respos-
ta integrada i comunitària a les necessitats educatives dels membres més joves de la 
nostra societat, coordinant i dinamitzant l’acció educativa en els diferents àmbits de 
la vida dels infants i joves entre els qual hi ha també l’alumnat amb aquesta síndrome.

En l’actualitat, aquests plans es desenvolupen, amb la col·laboració de les entitats 
locals en 88 municipis.

Quant a la potenciació de la recerca específica sobre la síndrome alcohòlica fetal:
En l’àmbit de la recerca, a Catalunya s’han dut a terme dos estudis d’avaluació de 

les percepcions i les actituds sobre els riscos del consum d’alcohol i drogues durant 
l’embaràs, tant en població general amb la participació de 773 persones entre 18 i 65 
anys, com en professionals (http://inebria.net/wp-content/uploads/2016/02/10_3.pdf) 
en els quals es va enquestar 18 professionals de la ginecologia i 46 llevadores.

Els resultats d’aquests dos estudis han servit per conèixer la situació prèvia i tam-
bé per orientar el desenvolupament i el desplegament del programa «Embaràs sense 
alcohol ni drogues».

També es va donar recolzament a l’estudi dut a terme pel Grup de Recerca d’In-
fància i Entorn de l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM) 
(https://www.imim.cat/programesrecerca/neurociencies/grie.html), en què es va 
analitzar, entre d’altres, l’efectivitat de la intervenció breu en la reducció del consum 
d’alcohol en dones embarassades.

En l’actualitat a l’ASPCAT estem treballant amb l’Institut Català de l’Acolliment 
de l’Adopció (ICAA) en el disseny i la realització d’un estudi de prevalença en in-
fants adoptats amb la participació de tres hospitals de referència a Catalunya i els 
Serveis de Pediatria de l’atenció primària de tot Catalunya.

Així mateix, estem impulsant un estudi d’avaluació de les percepcions i actituds 
de les dones embarassades envers els riscos del consum d’alcohol i drogues durant 

http://inebria.net/wp-content/uploads/2016/02/10_3.pdf
https://www.imim.cat/programesrecerca/neurociencies/grie.html
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l’embaràs. El protocol de l’estudi ha estat enviat recentment per a avaluació pel co-
mitè ètic de l’Hospital Clínic i esperem poder començar a recollir dades a finals del 
mes de setembre.

Estem fent un esforç per recopilar els estudis més importants duts a terme a Ca-
talunya i incloure l’evidència que aporten en les guies que estem elaborant.

Pel que fa als mecanismes per al seguiment i l’avaluació de les mesures i les lí-
nies d’actuació:

El passat 27 de juliol es va constituir i reunir per primera vegada un grup de tre-
ball interdepartamental amb l’objectiu de promoure el treball conjunt i compartit. 
Està previst que aquest grup es formalitzi properament per acord de govern i es reu-
neixi de forma regular una vegada al mes. Es pretén així abordar aquesta realitat de 
manera global, minimitzar riscos, i que les famílies puguin disposar de la màxima 
informació i suport possible.

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

Control del compliment de la Resolució 236/XI, sobre el garantiment 
de l’atenció continuada al CAP Centre, de Lloret de Mar
290-00221/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53651 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 236/XI, sobre el 
garantiment de l’atenció continuada al CAP Centre, de Lloret de Mar (tram. 290-
00221/11), us informo del següent:

En l’actualitat, el Departament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) 
estan treballant en l’elaboració del Pla director d’atenció continuada i urgent de Ca-
talunya. En el marc d’aquest 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 flu-
xos i els resultats, tenint en compte el temps transcorregut, el context en el que es 
van realitzar aquests processos i les peticions dels diferents agents implicats. A par-
tir dels resultats d’aquest estudi es prendran les decisions pertinents en relació a l’or-
denació 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 del 2016 a tot el territori de Catalunya, amb 
l’objectiu de recollir propostes que enriquissin els criteris de planificació de la xar-
xa d’atenció continuada 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 cas del centre d’atenció primària (CAP) Dr. Agustí Cabañas de Lloret de 
Mar, que durant l’estiu obre les 24 hores, de manera excepcional, es manté aquest 
horari de 24 hores fins que el Pla director d’atenció continuada i urgent de Catalunya 
fixi les condicions sobre la seva obertura.

Barcelona, 23 de desembre de 2016
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 240/XI, sobre l’atenció als 
afectats per la talidomida
290-00225/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53652 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 240/XI, sobre 
l’atenció als afectats per la talidomida (tram. 290-00225/11), us informo del següent:

Pel que fa al primer apartat, el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha constituït 
un registre poblacional que, un cop s’hagin posat en marxa els protocols i actuacions 
que s’estableixen a l’apartat 1b d’aquesta mateixa resolució, permetrà enregistrar les 
persones afectades per la talidomida. Aquest registre s’ha configurat utilitzant el ca-
tàleg Orphadata, una base de dades que permet atorgar un codi unívoc per a l’em-
briopatia per talidomida.

En compliment dels apartats b i c s’ha endegat un grup de treball integrat per 
professionals del Servei Català de la Salut, del Departament de Salut, del Departa-
ment de Treball, Afers Socials i Famílies i per professionals de l’Institut Guttmann, 
institució que actualment està duent a terme l’atenció sanitària d’alguns dels afec-
tats, per tal d’abordar el protocol i els mecanismes de coordinació interdepartamen-
tals de manera integrada amb l’objectiu d’oferir una atenció multidisciplinària als 
afectats per la talidomida.

L’objectiu d’aquest grup de treball és articular la possibilitat d’ésser diagnosti-
cat com a afectat de talidomida atès el difícil establiment de relació causal entre la 
malformació i l’ús del fàrmac, degut a l’absència de documentació mèdica. Aquest 
objectiu es vol dur a terme mitjançant la redacció d’un protocol de diagnòstic a par-
tir del qual es pugui articular la coordinació interdepartamental per a l’accés a una 
atenció multidisciplinària en l’àmbit sanitari i social.

Pel que fa a l’apartat 1d, el Departament de Cultura està fent les gestions opor-
tunes per incorporar els afectats per la talidomida i llurs familiars a la llista dels 
guardonats amb la Creu de Sant Jordi.

Quant a l’apartat 1e, els ciutadans de Catalunya disposen d’un servei d’orientació 
jurídica gratuït (SOJ) que ofereixen els diferents Col·legis d’Advocats de Catalunya 
subvencionat pel Departament de Justícia. El Departament de Justícia i els col·legis 
d’advocats de Catalunya renoven anualment aquest Acord per a la prestació d’aquest 
servei.

Aquest servei proporciona un primer consell orientador i gratuït, amb atenció 
personalitzada i territorialitzada, sobre qualsevol qüestió o aspecte jurídic que se’ls 
plantegi. També els informa de la possibilitat de recórrer als serveis de mediació o a 
altres sistemes alternatius de resolució de conflictes, com la conciliació i l’arbitratge, 
per tal d’evitar la via processal i analitzar la viabilitat de la seva petició.

Així mateix, assessora els ciutadans sobre el dret a obtenir assistència jurídica 
gratuïta i els informa de la documentació necessària per sol·licitar-la.

Finalment, en data 1 de març de 2017 des de la conselleria de Salut s’ha tramés 
una carta a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad per la qual es dona 
compliment als mandats dels punts 1f i 1g de la resolució. S’adjunta com a annex 
una còpia d’aquesta carta.

Barcelona, 1 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 253/XI, sobre l’adequació 
dels hospitals infantils
290-00237/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53494 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 253/XI, sobre l’ade-
quació dels hospitals infantils (tram. 290-00237/11), us informo del següent:

Pel que fa als canals d’informació i a la formació dels professionals, en aquests 
moments s’està treballant en la definició de les característiques tècniques que hau-
ria de tenir un programa formatiu específic dirigit als professionals perquè puguin 
mantenir interaccions positives amb els nens hospitalitzats i les seves famílies, amb 
la intenció de reduir l’alteració emocional dels infants hospitalitzats.

Les aules hospitalàries estan vinculades al Servei de pediatria dels diferents hos-
pitals.

La coordinació dels àmbits de l’organització i funcionament de les aules, així 
com la provisió d’aquest llocs i la formació permanent dels docents, es realitza des 
del Departament d’ensenyament.

Les aules hospitalàries són àmbits educatius en els quals els docents que hi estan 
assignats donen suport i afavoreixen la continuïtat del procés d’aprenentatge dels in-
fants i joves hospitalitzats que a causa de la malaltia no poden seguir els estudis al 
seu centre educatiu.

El terme aula hospitalària s’utilitza indistintament per designar tant l’espai físic 
destinat a l’activitat docent com per fer referència al servei que es duu a terme a di-
ferents indrets de l’hospital, com les habitacions. Que l’atenció educativa es faci en 
un o altre espai depèn de les prescripcions facultatives i de les necessitats específi-
ques de cada infant.

Concretament els docents que treballen a les aules hospitalàries:
– Ofereixen un marc per poder atendre les necessitats educatives dels infants i 

els adolescents i donar continuïtat al seu procés educatiu.
– Estableixen col·laboració amb els docents del centre educatiu d’origen, per tal 

de seguir, sempre que sigui possible, el mateix pla de treball i vetllar conjuntament 
per l’aprenentatge de l’alumne/a.

– Col·laboren amb la resta de serveis de l’hospital per a una millor i més comple-
ta atenció a l’infant.

– Donen suport als alumnes i ales famílies en aspectes afectius i emocionals i 
promouen el benestar dels infants i adolescents per poder continuar amb els seus 
aprenentatges.

El Departament d’Ensenyament coordina, supervisa i acompanya els docents de 
les aules hospitalàries perquè pugin realitzar amb èxit les funcions que tenen enco-
manades, entre les quals hi ha, com es mostra a l’apartat anterior, el suport als as-
pectes afectius i emocionals dels alumnes i de les seves famílies, a través de:

– Les reunions de coordinació
– Les activitats de formació destinades específicament a aquest col·lectiu i
– Les activitats d’intercanvi d’experiències.
Les actuacions dels docents de les aules hospitalàries, com les de la resta de do-

cents estan sota la supervisió de la Inspecció d’Educació.
Quant a l’ambientació dels espais, en els darrers anys s’ha avançat de manera 

significativa en la millora de les àrees on s’atenen infants i joves, tant pel que fa a 
les millores ambientals i d’acollida de les àrees pediàtriques com a l’adaptació dels 
equipaments instal·lats i la adopció de circuits d’acollida i tractament dissenyats es-
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pecíficament per a facilitar la interacció amb els infants i els seus familiars, reduint 
l’estrès i l’impacte emocional que poden generar els processos assistencials.

Les iniciatives i innovacions més desenvolupades cal cercar-les als centres hospita-
laris monogràfics adreçats a nens i infants, on els programes d’acolliment i tractament 
adreçats a infants han anat acompanyats per una especial sensibilitat en el moment 
de desenvolupar les noves instal·lacions i serveis, o de posar al dia les ja existents.

Més endavant exposarem tot un seguit d’iniciatives impulsades tant per l’Hospi-
tal de Sant Joan de Déu com per l’Hospital Maternoinfantil de la Vall d’Hebron, que 
en bona part poden ser, o bé ja ho han estat, incorporades a les àrees pediàtriques 
d’altres hospitals de la xarxa pública de salut.

En l’àmbit de l’atenció primària de salut, des del CatSalut fa anys que en els nous 
projectes es treballa amb una tipologia d’àrees de pediatria dels centres d’atenció 
primària (CAP) que preveu l’adaptació d’espais lúdics pels infants i la utilització 
d’un mobiliari específic.

Darrerament s’ha iniciat un projecte de desenvolupament de criteris per a l’am-
bientació interior i senyalització específica de les àrees de pediatria dels centres 
d’atenció primària, que es preveu estendre de manera progressiva al conjunt de cen-
tres de la xarxa pública.

A. Atenció especialitzada
a) L’Hospital de Sant Joan de Deu (HSJD), com a hospital monogràfic en aten-

ció pediàtrica, ha desenvolupat un important esforç per dotar-se de les mesures ade-
quades per al tractament dels pacients infantils.

– El nou Hospital de dia ocupa una superfície de prop de 1.000 metres quadrats i 
simula un bosc, amb arbres i espais verds. Disposa d’unes instal·lacions més confor-
tables per als infants i les seves famílies, amb boxs individuals, per garantir la inti-
mitat i el descans dels nens, i d’altres més amplis, perquè els pares es puguin estar 
amb ells sempre que ho desitgin. També disposa d’espais comuns amb zona de jocs 
on rebre la visita dels músics, pallassos de l’Hospital, mags, etc.
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– Nou edifici de consultes externes.
El projecte d’ambientació de l’edifici de Consultes Externes de l’hospital incor-

pora de manera integral aquesta sensibilitat per l’atenció a l’infant i les famílies, 
tant en la concepció i disseny dels seus espais com en l’ambientació dels mateixos.

El treball desenvolupat per arquitectes i dissenyadors ha rebut reconeixements 
fins i tot a escala internacional. Enguany ha estat reconegut amb el premi Wood 
Pencil del Design and Art Direction celebrat a Londres i dos premis més de l’Art 
Directors Club Global que van tenir lloc a Miami: una menció especial del premi 
Designism i l’ADC or.

– Decoració del TAC i la ressonància magnètica
Cada any es fan a l’Hospital més de 5.000 proves de TAC i 6.000 de ressonàn-

cia magnètica. Tot i que es tracta de proves indolores, alguns infants les viuen amb 
estrès. Per tal d’evitar-ho, les parets i el mobiliari dels vestuaris, les sales de prepa-
ració per a les proves de diagnòstic i els mateixos aparells de TAC i de ressonància 
magnètica s’han decorat de manera que apel·len l’imaginari de l’infant i l’animen a 
convertir-se en el protagonista d’una missió espacial.

Aquesta iniciativa ha estat premiada com a exemple d’actuacions que contribuei-
xen a humanitzar l’assistència perquè ajuden els infants a fer front a la malaltia de 
la millor manera possible.



BOPC 358
16 de març de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 71 

– Hospital Amic
L’Hospital Sant Joan de Déu intenta oferir unes serveis que, estant a l’avantguar-

da en la tecnologia, no oblidin la importància de donar als pacients una atenció el 
més humanitzada possible.

En aquest sentit, els professionals són els veritables protagonistes. Per donar-li 
encara més protagonisme, han desenvolupat el programa Hospital Amic amb l’ob-
jectiu d’oferir un acompanyament especial per afavorir una vivència el més positiva 
possible de l’experiència de la malaltia en el nen i l’adolescent.

El programa Hospital Amic s’inspira en la Carta Europea dels Drets dels Nens 
Hospitalitzats i per mostrar en el dia a dia assistencial la cara més amable de l’Hos-
pital. Tots els serveis que aglutina aquest programa estan integrats en la vida del 
centre i acceptats per la resta de professionals com a part fonamental de l’entitat. La 
majoria dels professionals d’Hospital Amic desenvolupen les seves activitats en col-
laboració i coordinació amb els professionals assistencials, amb l’únic objectiu de 
realitzar una tasca més integral per a cada pacient.

– Millorant l’experiència del pacient
L’HSJD ha incorporat noves metodologies i dissenyat guies de bones pràctiques 

per millorar l’experiència hospitalària dels pacients i les famílies:
• Protocol d’entrada dels pares fins a la inducció anestèsica
• Hospital sense dolor
• Intervencions assistides amb gossos
• Musicoteràpia
• Artteràpia
• Acreditació com a Hospitals Sense Fum

El Ministeri de Sanitat ha concedit l’acreditació de Bona Pràctica a cinc progra-
mes de l’Hospital Sant Joan de Déu. Es considera bona pràctica aquella intervenció 
o experiència realitzada que respon a les línies estratègiques del Sistema Nacional 
de Salut, que està basada en el millor coneixement científic disponible, que s’ha de-
mostrat efectiva i transferible, i que resulta innovadora. Els programes acreditats són:

– Programa MARE (Maternitat Respectada)
– PRINCEP, que ofereix una atenció integral als infants amb malalties cròniques 

per millorar-ne la qualitat de vida.
– CONTAR, que proporciona una tauleta a les famílies dels infants per garan-

tir una recollida més completa de les dades i millorar la comunicació entre metge 
i pacient.

– DARWIN, un programa d’aprenentatge amb simulació avançada per planificar 
la intervenció sense necessitat d’implicar els pacients.
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– Atenció al final de la vida de nens amb càncer, un programa d’atenció integral 
als infants i les seves famílies per cobrir les necessitats físiques, psicològiques i es-
pirituals.

b) L’altre centre monogràfic, l’Hospital Materno-Infantil de la Vall d’Hebron, 
també ha estat sensible i innovador en l’atenció infantil, impulsant interessants mi-
llores en les seves àrees assistencials. Tot seguint destacarem algunes de destacades:

– El juliol de 2011, ara fa 5 anys, es va estrenar la nova UCI Pediàtrica (UCIP), 
una unitat oberta a les famílies les 24 hores del dia per la qual ja han passat prop 
de 3.000 pacients.

La nova UCIP ha canviat la seva ubicació a la planta semisoterrani de l’Edifi-
ci Maternoinfantil, de manera que actualment és a la mateixa planta que el Servei 
d’Urgències de Pediatria, els quiròfans, l’Àrea de Postoperats i Reanimació, i la Uni-
tat de Cures Intensives Neonatals.

Des del punt de vista estructural ha doblat la seva superfície, fins els 1.170 m2. 
La finalitat del canvi no ha estat la d’ampliar els punts assistencials sinó la d’ade-
quar l’estructura i organització de la unitat pensant en els infants i les seves famí-
lies:

• S’ha invertit la relació de llits individuals i punts assistencials: actualment no-
més hi ha 4 llocs assistencials i 12 àmplies habitacions individuals de 20 m2, 4 de 
les quals poden convertir-se en dobles en cas que sigui necessari.

• Les habitacions disposen de televisió i connexió mp3.
• S’han suprimit els horaris de visites dels pares, que ara poden estar amb l’infant 

en tot moment; fins i tot poden dormir a la mateixa habitació.
• S’ha creat una sala de descans per a pares amb nevera, microones i dutxa, i ta-

quilles perquè es puguin canviar de roba.
Des dels seus inicis, la nova UCI Pediàtrica ha estat una unitat oberta a les fa-

mílies les 24 hores: ara és una UCI oberta en què no només entren pares i mares, 
també ho fan els germans i germanes en el marc d’un programa pioner, el Projecte 
Germans, que va començar el 2014 gràcies a la petició d’un nen que es resistia a no 
veure el seu germà ingressat.

Però la visita dels germans no només es queda entre les parets de l’ampli box de 
la nova UCI, donat que tota la família es pot beneficiar del programa «Sol Solet» i 
sortir a prendre el sol en una sortida està pensada per que serveix d’entrenament per 
el moment en que puguin tenir cura del seu familiar a casa.
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– Un nou centre extern al recinte hospitalari de la ciutat sanitària, el Centre de 
Salut Isabel Roig Casernes Sant Andreu, acull la Unitat d’Especialitats Pediàtriques 
Vall d’Hebron, que ofereix totes les especialitats pediàtriques (al·lergologia, pneu-
mologia, otorinolaringologia, cirurgia ortopèdica i traumatologia, endocrinologia, 
gastroenterologia, i cardiologia).

Disposa també de diferents gabinets on realitzar les proves complementàries a 
les visites, i totes aquestes consultes i gabinets estan ambientats per ser més acolli-
dors i confortables pels infants.

– Noves sales de jocs de les plantes de pediatria general i especialitats
Durant l’any 2011 es van renovar les sales de jocs de les dues plantes d’hospita-

lització de pediatria general i especialitats, situades a les plantes 5a i 8a de l’Edifici 
Maternoinfantil. Es va realitzar un canvi de decoració, acurada i divertida alhora, 
de mobiliari, i es dissenyaren diferents zones de joc.

B. Atenció primària
Com avançàvem a l’inici d’aquest apartat, des del CatSalut s’ha impulsat un pro-

jecte de desenvolupament de criteris per a l’ambientació interior i senyalització es-
pecífica de les àrees de pediatria dels centres d’atenció primària.

El recentment inaugurat CAP Bordeta-Magòria de Barcelona exemplifica la in-
corporació de totes aquestes mesures d’ambientació i confort adreçades al més joves.
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Àrea de consultes pediàtriques del CAP Bordeta-Magòria

Pel que fa al material específic per infants i adolescents sobre llurs drets i deures 
en l’estada hospitalària, el CatSalut s’està treballant per tenir-ho disponible durant el 
primer quadrimestres de l’any 2017.

Barcelona, 24 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 285/XI, sobre les actuacions 
per a un nou model de gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques
290-00262/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53495 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 285/XI, sobre les 
actuacions per a un nou model de gestió del Sistema d’Emergències Mèdiques (tram. 
290-00262/11), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 1a, el model implantat al Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) segueix, com sempre ha estat, en continu procés de revisió, fins al punt que 
s’han aprovat modificacions en el contracte per ajustar-se a la realitat canviant en els 
darrers mesos, arreu de Catalunya.

El SEM té el compromís ferm que la qualitat del servei tingui uns estàndards 
corresponents a un nivell de resolució òptim, i així treballa per tal de continuar-ho 
assolint implementant.

Cal tenir en compte que la titularitat del servei és pública, així com el model de 
gestió.

Quant a l’apartat 1b, des del mateix moment de la posada en marxa del concurs 
de Transport Sanitari Integrat, el SEM ha realitzat un exhaustiu seguiment del fun-
cionament del mateix a través de la monitorització dels seus resultats.

A més, i a petició de l’Honorable Conseller de Salut, Toni Comín, l’Agència de 
Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el Servei Català de la Salut 
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(CatSalut) han elaborat un anàlisi quantitatiu i qualitatiu dels resultats inicials del 
desplegament del model del Transport Sanitari Integrat. L’estudi quantitatiu analitza 
els tres primers mesos de la posada en marxa d’aquest model, pel que caldrà com-
plementar-lo en un futur, quan es tinguin més dades d’activitat.

Pel que fa a l’anàlisi qualitatiu, des del mes de maig de 2016, s’han creat nuclis 
de debat, estructurats funcionalment sota la metodologia de focus grup, amb l’ob-
jectiu de copsar l’opinió, valoració i percepció dels professionals de les emergències 
mèdiques i experts en la matèria, sobre el nou model de Transport Sanitari Integrat. 
Posteriorment, i al llarg del mes de juny i juliol, s’han realitzat noves reunions de 
treball amb aquesta metodologia territori per territori, per tal de realitzar aporta-
cions específiques de cada zona.

Actualment s’està treballant amb aquestes aportacions per tal de definir quins ajus-
tos es poden aplicar a curt, mig i llarg termini. Cal tenir en compte que, com en qual-
sevol àmbit, els recursos són limitats i les accions a emprendre sempre han de venir 
marcades segons els resultats empírics que mostri l’evolució i implantació del model. 
Així mateix, cal realitzar un ajust heterogeni, segons les especificitats de cada ter-
ritori, per tal d’assegurar i millorar la resposta en l’assistència sanitària el màxim 
d’homogènia possible arreu de Catalunya, amb una visió global de servei al ciutadà.

En aquest sentit, i amb l’ànim d’assegurar la màxima transparència del sistema i 
el seu funcionament, alhora que objectivar el funcionament del Sistema d’Emergèn-
cies Mèdiques, el CatSalut s’ha posat per objectiu el rendiment de comptes a través 
de la incorporació d’indicadors d’emergències mèdiques a la Central de Resultats.

Per altra banda, s’han dut a terme una sèrie d’accions per tal d’obrir un canal de 
comunicació i de treball en xarxa del SEM amb les diferents Regions Sanitàries. 
D’aquesta manera, s’ha arribat a un acord compartit i s’ha creat un model únic d’in-
formació, que ha de facilitar la detecció precoç d’incidències que actualment es pro-
dueixen en el marc del Transport Sanitari No Urgent, i la seva resolució.

Barcelona, 2 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 307/XI, sobre la prevenció del 
suïcidi entre els joves
290-00282/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53496 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 307/XI, sobre la 
prevenció del suïcidi entre els joves (tram. 290-00282/11), us informo del següent:

En el marc del Pla Estratègic del Pla director de salut mental i addiccions 2017-
2019, s’ha prioritzat la prevenció del suïcidi en població jove i al juny del 2014 es va 
constituir un grup de treball sorgit de la continuïtat del Grup d’experts que va definir 
el Protocol i que va ajudar a posar en marxa el projecte. Es va considerar que calia 
analitzar separadament i fer propostes de millora respecte al què era la problemàtica 
en la població jove. Per aquest motiu es va crear un subgrup format per representants 
de la Societat Catalana de Psiquiatria Infantil i Juvenil, Societat Catalana de Psi-
quiatria i salut Mental, Societat Catalana de Psicologia Clínica, Associació Catalana 
d’Infermeria en Salut Mental, el SEM i 061-CatSalut respon, responsables dels ser-
veis d’urgències hospitalaris que reben majoritàriament la demanda, experts en psi-
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quiatria infantil del pla director de salut mental i addicions, i tècnics del Pla director 
de salut mental i addiccions i del Servei Català de la Salut per a analitzar les dades 
en aquest grup d’edat que ens permetran identificar els principals factors de risc i 
millorar els mecanismes de detecció i seguiment dels adolescents i joves inclosos al 
codi Risc Suïcidi. Els resultats d’aquest treball estaran disponibles abans de l’estiu.

Barcelona, 23 de febrer de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 314/XI, sobre l’elaboració 
d’un protocol sobre la contenció mecànica
290-00289/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53370 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 314/XI del Parlament de Cata-
lunya sobre l’elaboració d’un protocol sobre la contenció mecànica, us trameto en 
aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Reso-
lució, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar 
altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especi-
fiquen a la Resolució.

Barcelona, 3 de març de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us informem des del Departament de Salut i, des del marc de l’Estratègia de 

Seguretat dels Pacients de la Direcció General d’Ordenació Professional i Regula-
ció Sanitària del Departament, s’han creat dos Grups de treball multidisciplinaris i 
multicèntrics:

– Grup de treball de Caigudes i contencions en adult
– Grup de treball de Caigudes i contencions en nounats i pediatria
L’objectiu d’aquests grups és l’elaboració d’un protocol per a tots els centres sa-

nitaris de Catalunya, tant públics com privats, amb les corresponents recomana-
cions sobre contencions mecàniques o immobilització de pacients, farmacològiques 
i verbals.

El «Grup de treball de contencions en pacients adults», es va crear el 28 de se-
tembre de 2016 i està constituït per professionals de diferents perfils (mèdic, in-
fermeria, especialistes en salut mental, Geriatria i medicina general) i de diferents 
àmbits assistencials (centres d’hospitalització d’aguts, Salut Mental i Sociosanitari). 
També s’han incorporat la visió de les associacions d’usuaris de salut mental sobre 
les contencions mecàniques.

Actualment, s’està desenvolupant i treballant el protocol en l’abordatge de l’agi-
tació i de l’alteració de conducta de risc a totes les persones ingressades que s’atenen 
als centres sanitaris de Catalunya, i és pretén garantir l’aplicació dels procediments 
amb el màxim respecte als drets del pacient: dignitat, seguretat, intimitat, privaci-
tat, informació, minimitzant els efectes indesitjables així com l’impacte psicològic 
negatiu que puguin tenir els procediments més restrictius. En aquest sentit, està pre-
vist que durant l’elaboració del document es tingui contacte amb les associacions de 
pacients de Salut mental per copsar la seva opinió.
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Per altra banda, us informo que la normativa de contenció als centres residen-
cials del Sistema Català de Serveis Socials és estricta i busca garantir una pràctica 
respectuosa amb el drets de les persones usuàries. La contenció segueix el que nor-
mativament estableix el Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 
284/1996,de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials en el 
seu article 18.10 d) on es fa menció que s’ha de registrar: «els residents que reque-
reixen mesures de contenció amb indicació de la mesura més idònia per dur-la a ter-
me, prèvia prescripció mèdica, amb indicació de la durada i pautes de mobilització.»

Per tant, la justificació, o més ben dit la prescripció, sempre i necessàriament l’ha 
d’establir el servei mèdic i ha d’estar validada per l’usuari, la família o tutor. Ha de 
deixar molt clar quan s’aplicarà, en quines circumstàncies i la durada de la mesura 
i cada quan es revisarà.

En la pràctica de la contenció tots els materials que s’usen són els homologats 
seguint les normes emeses pel Departament.

Cal fer explícit, a més, que des del Servei d’Inspecció es fa un seguiment molt 
acurat de les contencions als centres, alhora que es fa molt d’incís als professionals 
perquè tinguin en compte alternatives que puguin evitar la contenció o puguin mi-
nimitzar-la. D’aquesta manera, cal fer esment dels documents i treballs que des del 
propi Departament s’han anat elaborant sobre temàtiques diverses que ajuden a es-
tablir línies d’actuació i proposen mètodes que facilitin i millorin el treball dels pro-
fessionals dels serveis socials del país; en aquest cas, en l’àmbit de la contenció, cal 
fer notar la publicació «Papers 25. Ús racional de les contencions físiques. Estudi de 
la incidència de l’assessorament de la inspecció de serveis socials en residències de 
gent gran», alhora un altre dels documents que els centres residencials del país tenen 
per a assessorar-se en aquest àmbit de treball és el document elaborat pel Col·legi 
Oficial de Metges de Barcelona: «Quaderns de la bona praxi: Contencions». Mate-
rials imprescindibles i amplis que serveixen per a marcar criteris clars en l’àmbit de 
l’ús de la contenció, que aporten elements de reflexió pels professionals i que poden 
ser les bases pel futur protocol sobre la contenció que es demana a la proposta de 
resolució.

Control del compliment de la Resolució 322/XI, sobre el garantiment 
del finançament de les beques de menjador
290-00297/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53036 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 322/XI, sobre el 
garantiment del finançament de les beques de menjador (tram. 290-00297/11), us 
informo del següent:

El curs 2014-2015 el Departament d’Ensenyament va implantar un nou model 
per atorgar els ajuts individuals pel servei de menjador escolar. Aquest model es va 
dissenyar entre el Departament d’Ensenyament, els Consells Comarcals, l’Associa-
ció Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, 
amb l’objectiu d’homogeneïtzar les diferents convocatòries que cada Consell Co-
marcal publica, i amb la finalitat d’obtenir una major equitat en l’atorgament dels 
ajuts.

Aquest model es basa en els següents criteris:
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– Prioritzar el nivell de renda.
– Atorgar l’ajut a totes les sol·licituds que compleixen els llindars establerts.
– Ajuts que cobreixen el 100% del cost del servei de menjador per als alumnes 

amb necessitats més severes.
– Atenció a les necessitats sobrevingudes durant el curs escolar.
L’aplicació d’aquest model es va iniciar en les convocatòries publicades pels 

Consells Comarcals per al curs 2014-2015, ha continuat en les convocatòries per al 
curs 2015-2016 i es revisa anualment.

A tot l’alumnat que acompleix els requisits establerts en les respectives convoca-
tòries se li ha atorgat l’ajut corresponent. El crèdit de la partida pressupostària s’am-
plia en funció de l’import necessari per a cobrir la despesa corresponent als ajuts 
individuals de menjador.

Per al curs 2016-2017, s’han modificat els criteris per tal d’adequar-los a l’esta-
blert en la Resolució 17/XI aprovada pel Parlament de Catalunya, sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una 
resposta institucional. Concretament, s’ha eliminat el tram flexible i s’han elevat els 
llindars d’accés, de manera que el Departament d’Ensenyament preveu que el nom-
bre de sol·licituds que compliran els requisits en les convocatòries per obtenir l’ajut 
de menjador escolar serà més gran i la despesa també serà major respecte a l’exercici 
pressupostari anterior.

El Departament d’Ensenyament transfereix mensualment als consells comarcals 
els imports corresponents per a la gestió del servei de transport escolar i del servei 
de menjador escolar. Actualment el Departament d’Ensenyament no té cap deute 
amb els consells comarcals per a la gestió de les convocatòries per atorgar ajuts in-
dividuals de menjador escolar.

Barcelona, 3 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 323/XI, sobre el manteniment 
de l’oferta educativa a les escoles públiques de Vilanova i la Geltrú
290-00298/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53690 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 323/XI, sobre el 
manteniment de l’oferta educativa a les escoles públiques de Vilanova i la Geltrú 
(tram. 290-00298/11), us informo del següent:

D’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educa-
ció, el Departament d’Ensenyament programa l’oferta educativa amb la participació 
dels ens locals a través de la Taula Mixta de Planificació.

L’oferta de llocs escolars es determina tenint en compte l’oferta de llocs escolars 
en centres educatius sufragats amb fons públics, les necessitats d’escolarització i la 
disponibilitat pressupostària.

D’acord amb l’establert a l’article 44.2 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’edu-
cació: «La programació de l’oferta educativa té per objecte establir, amb caràcter 
territorial, les necessitats d’escolarització que ha de satisfer el Servei d’Educació de 
Catalunya per a garantir el dret a l’educació de tothom, harmonitzant-ho amb els 
drets individuals dels alumnes i de les mares, els pares o els tutors. Aquesta progra-
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mació ha de garantir la qualitat de l’educació i una adequada i equilibrada escola-
rització dels alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu que propiciï 
la cohesió social.»

La ràtio en els ensenyament d’educació infantil i primària és de 25 alumnes per 
grup i en els centres d’alta complexitat la ràtio és de 22 alumnes per grup.

El Departament d’Ensenyament, l’Associació Catalana de Municipis i la Fede-
ració de Municipis de Catalunya, en el marc de la Comissió Mixta que conformen, 
han acordat fixar els criteris generals per a la programació escolar del proper curs 
escolar 2017-2018.

Pel que fa als ensenyaments obligatoris, s’han acordat les següents línies gene-
rals:

– La ràtio que determina la normativa és de 25 alumnes per grup en els ensenya-
ments d’educació infantil de segon cicle i d’educació primària i de 30 alumnes en els 
ensenyaments d’educació secundària obligatòria, s’aplicarà tant en el decreixement 
com en el creixement del padró.

– Els centres d’alta complexitat podran fixar la ràtio en el primer curs d’educació 
infantil a 22 alumnes per grup.

– Els centres d’alta complexitat que aquest curs escolar tenen una ràtio de 22 
alumnes per grup en el primer curs d’educació infantil de segon cicle la podran 
mantenir en el segon curs d’educació infantil de segon cicle el proper curs escolar 
2017-2018, i en els següents cursos fins a finalitzar els ensenyaments d’educació pri-
mària d’aquests grups en qüestió.

– Els centres d’alta complexitat que ho acordin també podran fixar una ràtio de 
27 alumnes per grup en el primer curs d’educació secundària obligatòria.

– El càlculs de grups dels ensenyaments d’educació secundària obligatòria es fa-
ran amb una ràtio de 28 alumnes per grup en els centres ordinaris, i 25 alumnes per 
grup en el centres d’alta complexitat, repetidors a banda en base a l’històric.

– Les ràtios per sota de les exposades respondran a situacions d’excepcionalitat.
– De manera general en la resta de nivells es mantindran les ràtios actuals.
En el primer curs d’educació infantil de segon cicle es seguiran els criteris se-

güents:
– S’apostarà per la continuïtat de tots els projectes educatius. En aquest sentit, 

allà on es perdin línies es valorarà la possibilitat de fusionar escoles d’una zona per 
tal de poder alliberar espais, ja siguin provisionals (treure mòduls); edificis que cal-
gui millorar-ne l’estat (deixar edifici) o bé donar un nou recurs educatiu.

– Es vetllarà per l’equitat i l’equilibri sociocultural de la població, evitant l’incre-
ment de l’estigmatització de centres.

– Es donarà, des de l’inici, la informació necessària a les famílies per tal que dis-
posin de totes les oportunitats durant el procés d’admissió d’alumnat.

– Es programarà amb una visió a curt, mig i llarg termini i es potenciaran els 
dimensionats estàndards (1 línia, 2 línies i no línies i mitja).

– La reconversió d’una escola en una escola cíclica en un àmbit urbà no es gene-
ralitzarà i es buscarà una solució definitiva (fusió, integració...).

– La creació de noves escoles es preveurà en funció dels resultats del procés 
d’admissió d’alumnat del curs anterior i de les dades dels padrons municipals, sem-
pre i quan hi hagi una projecció de les necessitats d’escolarització a llarg termini. En 
cas de necessitats a curt termini es buscarà una solució temporal.

En el primer curs d’educació secundària obligatòria es seguiran els criteris se-
güents:

– La creació de centres nous s’atendrà especialment en els municipis sense oferta 
d’ensenyament d’educació secundària obligatòria amb una projecció de que el cen-
tre en qüestió es consolidi en un centre amb dues línies, o bé en municipis grans 
amb centres de secundària amb un sobredimensionament del nombre alumnes es-
colaritzats.
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– Tenint en compte que el creixement a la secundària està acotat en el temps, en 
alguns casos a 5 cursos, les opcions més adequades, per a aquests, en termes gene-
rals és el creixement de línies en els centres ja existents:

• En espais del propi centre.
• Petites ampliacions.
• En mòduls provisionals, només en els períodes d’excepcionalitat, sempre i quan 

aquests mòduls no romanguin, en caràcter general, més de 4 anys.
• Excepcionalment, en espais alliberats en centres de primària.
– Els Instituts Escola, tal com estableix la Llei d’Educació de Catalunya (LEC), 

són els centres públics que, entre altres ensenyaments de règim general, imparteixen 
educació primària i educació secundària:

• S’analitzaran els casos on es compleixin, preferentment, els següents paràme-
tres:

° En entorns complexos, especialment des del punt de vista sociocultural, on si-
gui necessari enfortir la continuïtat de primària a secundària.

° En municipis petits, amb dues línies de primària en un sol centre i no es dis-
posi de secundària.

• No es pot utilitzar la creació d’Instituts Escola en els casos que:
° Es pretengui donar resposta a una escolarització temporal, a curt termini.

Barcelona, 3 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

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

Control del compliment de la Resolució 324/XI, sobre la construcció 
de l’Institut Joan Solà, de Torrefarrera, i la retirada dels mòduls 
prefabricats provisionals
290-00299/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53037 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 324/XI, sobre la 
construcció de l’Institut Joan Solà, de Torrefarrera, i la retirada dels mòduls prefa-
bricats provisionals (tram. 290-00299/11), us informo del següent:

El 3 de maig de 2016 es va signar el contracte de serveis per a l’assistència tèc-
nica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció d’obra de 
la nova construcció de l’Institut Joan Solà de 4/2 línies al municipi de Torrefarrera, 
amb un pressupost de 335.561,12 euros.

Barcelona, 3 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 326/XI, sobre la dotació 
econòmica de les obres per al millorament dels centres educatius i 
sobre els centres escolars de Rubí
290-00301/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53038 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 326/XI, sobre la 
dotació econòmica de les obres per al millorament dels centres educatius i sobre els 
centres escolars de Rubí (tram. 290-00301/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament elabora la planificació de construccions escolars 
tenint en compte les necessitats d’escolarització i la disponibilitat pressupostària.

L’1 de febrer de 2017 es va signar el contracte per la nova construcció de l’Ins-
titut dels Alous de 4/3 línies a la ciutat de Rubí, l’execució de les obres començarà 
en breu.

Barcelona, 3 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 331/XI, sobre la carretera 
L-702 al pas per Puigverd de Lleida
290-00306/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53593 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 331/XI, sobre la 
carretera L-702 al pas per Puigverd de Lleida (tram. 290-00306/11), us informo del 
següent:

S’han analitzat les mesures de seguretat viària existents a la travessera de la car-
retera L-702 al seu pas per Puigverd de Lleida. Actualment les dues entrades de la 
població estan senyalitzades amb les mesures següents:

– Senyal vertical i horitzontal R-301 de limitació a 70 Km/h. A continuació se-
nyal vertical R-301 i S-500 de limitació de velocitat a 50 Km/h i de població, acom-
panyats de senyal horitzontal de limitació de velocitat.

– Senyal ocult de velocitat límit de 50 Km/h.
Pel que fa a la implantació d’altres mesures de seguretat, s’està estudiant quines 

serien les adequades en aquest cas, però possiblement, consistirien en la implantació 
de dos semàfors a les entrades de la població que regulen la velocitat dels vehicles a 
50 Km/h mitjançant la disposició vermella.

Barcelona, 1 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 332/XI, sobre la platja de Pals
290-00307/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 53364 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Josep Rull i Andreu, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

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

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

Resolució 332/XI, sobre la platja de Pals, amb número de tramitació 290-00307/11, 
el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Territori.

Barcelona, 6 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sostenibilitat (reg. 53364).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 19.04.2017 al 10.05.2017) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
l’11.05.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Control del compliment de la Resolució 333/XI, sobre el projecte 
d’obres de prolongació de la carretera C-32
290-00308/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53232 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 333/XI, sobre el 
projecte d’obres de prolongació de la carretera C-32 (tram. 290-00308/11), us infor-
mo del següent:

Pel que fa al compromís de posar fi a la concessió de l’autopista del Maresme, el 
Govern de la Generalitat, en el Ple del Parlament, va manifestar la seva voluntat de 
no renovar l’actual concessió, que finalitza el 31 d’agost de 2021.

Pel que fa al seguiment del saldo de compensació, aquest és el previst en el propi 
Acord GOV/185/2013, de 23 de desembre (clàusula 7.3), tenint lloc anualment fins a 
la fi del termini de la concessió, d’acord amb els comptes anualment auditats legal-
ment i, per tant, sota la verificació comptable respecte les seves dades econòmiques 
i d’explotació anual.

Barcelona, 1 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 334/XI, sobre el soterrament 
de les vies al pas per Sant Feliu de Llobregat
290-00309/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53233 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 334/XI, sobre el 
soterrament de les vies al pas per Sant Feliu de Llobregat (tram. 290-00309/11), us 
informo del següent:

En primer lloc, el Govern de la Generalitat sempre ha manifestat la necessitat 
d’impulsar les actuacions necessàries per a la integració del ferrocarril a Sant Feliu 
de Llobregat i així ho ha exposat en les diferents reunions mantingudes amb el Go-
vern de l’Estat.

En segon lloc, en el moment actual, el Departament de Territori i Sostenibilitat 
està analitzant de forma coordinada amb el Ministeri de Foment i l’Ajuntament la 
proposta presentada per al soterrament de la línia ferroviària al seu pas per Sant 
Feliu de Llobregat a fi de consensuar l’abast de l’actuació i l’establiment d’un acord 
per al seu finançament.

Per últim, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha donat compliment a la 
resolució mitjançant l’escrit enviat, el passat 1 de desembre de 2016, al Ministeri de 
Foment, on es sol·licita la inclusió de dotacions econòmiques al pressupost general 
de l’Estat del 2017, per a l’inici de l’execució del projecte constructiu de soterrament 
ferroviari al pas per Sant Feliu de Llobregat.

Barcelona, 1 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 336/XI, sobre la protecció de 
la platja Llarga de Vilanova i la Geltrú
290-00311/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53234 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 336/XI, sobre la 
protecció de la platja Llarga de Vilanova i la Geltrú (tram. 290-00311/11), us infor-
mo del següent:

El 23 de novembre de 2016 es va subscriure la Tercera addenda al conveni de 
col·laboració urbanística signat en data 06/10/2006, entre l’Incasòl i Subirats Be-
renguer Immobiliària, SL, referent a la formalització d’unes permutes que afecten a 
unes finques situades al sector Platja Llarga, de Vilanova i la Geltrú, propietat de 
Subirats Berenguer Immobiliària, SL i diverses finques propietat de l’Incasòl.

El 23 de desembre de 2016, es va subscriure la Tercera addenda al Conveni de 
col·laboració signat en data 6/10/06, entre l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i 
l’INCASÒL, referent la materialització de l’aprofitament urbanístic del sector «Plat-
ja llarga al Sector l’Eixample Nord al terme municipal de Vilanova i la Geltrú».
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El 29 de desembre de 2016 es va subscriure la Tercera addenda al Conveni de 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú amb Subirats Berenguer Immobiliària, SL.

Mitjançant la Tercera Addenda subscrita el 23 de novembre de 2016 i esmentada 
anteriorment, s’han actualitzat els acords anteriors en base a les permutes formalit-
zades i s’han determinat les permutes pendents, fixant-ne el 31 de desembre de 2018 
com a data límit per a la seva formalització sense admetre’s cap nova pròrroga. Sem-
pre que sigui possible, es formalitzaran les permutes abans del termini esmentat.

Barcelona, 1 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 337/XI, sobre el soterrament 
de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la 
rambla Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
290-00312/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 53365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Josep Rull i Andreu, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

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

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

Resolució 337/XI, sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat 
de Catalunya des de la rambla Ibèria fins al passeig de Can feu, a Sabadell, amb nú-
mero de tramitació 290-00312/11, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió de Territori.

Barcelona, 6 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sostenibilitat (reg. 53365).
Pròrroga lletra a: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de 

concedir una pròrroga de 15 dies hàbils (del 17.05.2017 al 07.06.2017) del termini 
que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual 
finirà el 08.06.2017, a les 12:00 h.

Pròrroga lletres b i c: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda 
de concedir una pròrroga de 15 dies hàbils (del 19.04.2017 al 10.05.2017) del termini 
que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual 
finirà l’11.05.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.
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Control del compliment de la Resolució 338/XI, sobre la 
reconsideració de l’autorització de l’activitat extractiva de Malacara, 
a Estaràs
290-00313/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 53366 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Josep Rull i Andreu, Conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

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

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

Resolució 338/XI, sobre la reconsideració de l’autorització de l’activitat extractiva de 
Malacara, a Estaràs, amb número de tramitació 290-00313/11, el control de compli-
ment de la qual correspon a la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.

Barcelona, 6 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sostenibilitat (reg. 53366).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 24.04.2017 al 15.05.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
16.05.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Control del compliment de la Resolució 340/XI, sobre les mesures 
per a garantir la qualitat de l’atenció als usuaris i del servei del 
transport aeri
290-00314/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53226 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 340/XI, sobre les 
mesures per a garantir la qualitat de l’atenció als usuaris i del servei del transport 
aeri (tram. 290-00314/11), us informo del següent:

El Departament d’Empresa i Coneixement disposa de diferents canals d’infor-
mació als usuaris de les companyies aèries:

– L’oficina d’informació turística situada a la Terminal I de l’Aeroport de Barce-
lona - El Prat. El personal de l’oficina compta amb informació específica facilitada 
per l’Agència Catalana del Consum (ACC) sobre els drets dels usuaris de les compa-
nyies aèries i també es subministra als interessats un fulletó elaborat amb l’assesso-
rament de l’ACC, en diverses llengües, on s’estableixen les principals directrius per 
tal que els consumidors en trànsit en l’aeroport puguin accedir a organismes, canals 
i vies de reclamació de consum dins el territori comunitari.
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– A l’oficina d’informació turística també es disposa d’una pantalla-terminal 
del Canal IP de Consum TV, on es mostren permanentment les informacions i re-
comanacions d’interès en determinats temes de consum, entre ells, les elaborades 
per l’ACC d’acord amb els drets dels usuaris del transport aeri en la Unió Europea.

– Abans de l’inici de les temporades de major afluència de passatgers, especial-
ment les festes nadalenques, Setmana Santa i estiu, l’ACC realitza accions específi-
ques d’intensificació de la informació mitjançant el seu web (la informació es posa 
a la pàgina d’inici), així com a través de l’App «Infoconsum» i de les xarxes socials.

– Informació i atenció al telèfon d’informació ciutadana 012
Tot i això, cal fer palès que, actualment, la competència per a l’atenció i protec-

ció als usuaris en el cas de retards o de cancel·lacions en els vols aeris està totalment 
centralitzada en el Ministeri de Foment i, en concret, en l’Agència Estatal de Segu-
retat Aèria (AESA), organisme encarregat del compliment a Espanya del Reglament 
europeu (CE) 261/2004, del Parlament Europeu i del Consell, pel qual s’estableixen 
normes comunes sobre compensació i assistència als passatgers aeris en casos de 
denegació d’embarcament i de cancel·lació o gran endarreriment de vols. En aquest 
sentit, en algunes situacions on AESA no ha dut a terme amb suficient diligència 
l’assessorament i protecció dels usuaris, l’ACC ha estat assumint les tasques d’asses-
sorament i informació als viatgers del transport aeri dels seus drets, dels mecanis-
mes per presentar les seves reclamacions i protegint i intermediant en les controvèr-
sies que es puguin produir entre passatgers i operadors aeris.

D’altra banda, la directora de l’ACC ha adreçat una carta a la directora de l’ae-
roport del l’Aeroport de Barcelona-El Prat i al director de Red de Aeropuertos 
d’AENA, en què els insta a fer complir a les companyies aèries l’article 14 del Re-
glament europeu (CE) 261/2004, en benefici dels usuaris passatgers. S’envia còpia 
de les cartes esmentades.

Pel que fa al fet que l’ACC inclogui en la informació que facilita als usuaris sobre 
els drets dels passatgers la recent guia aprovada per la Comissió Europea relativa 
als drets dels passatgers en cas de retards o cancel·lació de vols, i a mantenir perma-
nentment actualitzada la informació sobre els drets dels passatgers de companyies 
aèries que divulga a través del seu web i de les xarxes socials, s’ha de puntualitzar 
que la Carta europea va ser una campanya informativa puntual que va impulsar la 
Comissió en els aeroports de la Unió Europea. Els continguts que l’ACC difon en el 
seu web i xarxes socials mostren amb escreix tota la informació relativa i deguda-
ment actualitzada sobre els drets dels passatgers aeris i les obligacions dels transpor-
tistes al respecte, així com la normativa, els organismes i els enllaços útils relatius 
als mateixos.

Quant al requeriment de l’ACC als operadors aeris perquè disposin de números 
de telèfon gratuïts i fulls oficials de reclamacions, d’acord amb el que estableix el 
Codi de consum, la inspecció de serveis de l’ACC comprova la disponibilitat d’un 
servei telefònic d’atenció d’incidències i reclamacions de caràcter gratuït, d’acord 
amb allò establert a l’article 252-4.2 de la Llei 22/2010, del Codi de consum de Ca-
talunya. La inspecció també comprova la prohibició de disposar d’un telèfon de ta-
rifació addicional per a l’atenció a la clientela o d’altres telèfons de pagament. Les 
actes protocol·litzades preveuen els ítems següents:

1. El contracte informa del número de telèfon gratuït per atendre possibles quei-
xes i reclamacions dels seus clients: sí / no

2. La factura informa del número de telèfon gratuït per a atendre possibles inci-
dències i reclamacions dels seus clients: sí / no

Durant l’any 2016 la inspecció de consum va comprovar el compliment d’aques-
tes dues obligacions per part de les 15 companyies aèries que operen a Catalunya 
que tenen més reclamacions.

Les actuacions de la inspecció de consum també van consistir durant les incidèn-
cia de Vueling en un seguit de visites a l’aeroport, requeriments a la companyia en 
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relació a les cancel·lacions i retards, requeriments a AENA relatius a les incidències 
de Vueling, controls de la pàgina web de Vueling, controls del telèfon d’atenció a la 
clientela de Vueling, etc.

Finalment, l’ACC ha elaborat un informe relatiu a les actuacions fetes amb motiu 
de les incidències en els vols produïdes a l’aeroport de Barcelona al mes de juliol del 
2016, que s’envia en document annex.

Barcelona, 6 de març de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 341/XI, sobre l’elaboració i 
l’execució d’un pla estratègic per al foment del turisme d’interior i 
d’excel·lència
290-00315/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53228 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 341/XI, sobre l’ela-
boració i l’execució d’un pla estratègic per al foment del turisme d’interior i d’excel-
lència (tram. 290-00315/11), us informo del següent:

El 4 de juny de 2013 el Govern va aprovar les directrius nacionals de turisme 
2020 i el Pla estratègic de turisme de Catalunya (PETC) 2013-2016.

El PETC 2013-2016 incloïa les pautes per desenvolupar un model turístic de 
país regit per criteris de «competitivitat sostenible», és a dir, l’equilibri de la quan-
titat amb la qualitat, sent tractor d’un turisme de valor afegit que permeti assegurar 
la seva continuïtat futura basant-se en la sostenibilitat econòmica, mediambiental, 
cultural i social.

El 26 de maig de 2013 el Consell de Direcció de l’Agència Catalana de Turisme 
va aprovar el Pla de màrqueting turístic de Catalunya (PMTC) 2013-2016. Un Pla 
que pretenia reforçar el lideratge que exerceix Catalunya com a segona destinació de 
turisme internacional d’Europa, i consolidar el model turístic que per al nostre país 
dibuixen el PETC 2013-2016 i les directrius nacionals del turisme 2020.

El PETC 2013-2016 es va estructurar a partir de les cinc directrius nacionals de 
turisme que fonamenten l’estratègia turística de Catalunya en l’horitzó 2020:

1. Un projecte de país internacional: el turisme com a un dels fonaments del pro-
jecte nacional de Catalunya, amb una projecció cada cop més internacional.

2. Catalunya, destinació de destinacions: Catalunya, un conjunt harmònic de des-
tinacions autònomes, sostenibles i competitives.

3. El producte, la base del màrqueting: una oferta de qualitat orientada a una de-
manda de qualitat.

4. Una direcció de turisme transversal: intel·ligència, eficiència i influència trans-
versal com a fonaments de l’Administració turística de la Generalitat de Catalunya.

5. Excel·lència: formació, innovació, idiomes i noves tecnologies com a elements 
clau per a l’excel·lència.

Cada una d’aquestes directrius es vinculava, per mitjà del PETC, a un programa 
d’actuacions i a uns objectius específics.

El PMTC 2013-2016 era un Pla que ha orientat la missió cap a l’assoliment d’una 
marca turística Catalunya més poderosa i un turisme més rendible per al nostre país. 
Una aposta, per tant, per un model que prioritzés la millora dels ingressos obtinguts 
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pel turisme sobre l’increment en nombre de turistes. El PMTC definia 8 estratègies 
per fer possibles aquests objectius, que es desenvolupaven en 34 tàctiques definides.

Els eixos principals del Pla de màrqueting turístic de Catalunya han estat:
1. L’orientació a la demanda, amb la posada a punt d’un nou dossier de productes 

(concebuts com a marques i segells) que permet presentar l’oferta turística catalana 
de forma més entenedora i, alhora, més atractiva als mercats.

2. Una proposta de treball per al sector, actualitzada i basada en la nova formula-
ció dels productes, que cerca una major especialització de les empreses proveïdores. 
Els nous programes de treball incloïen l’afiliació a l’Agència Catalana de Turisme 
(ACT) com a pas previ a l’adhesió a les marques i els segells que s’han desenvolupat 
en el darrer període.

3. La posada en marxa d’un sistema de generació de dades i informació dels mer-
cats, per tal de millorar el coneixement quantitatiu i qualitatiu del comportament 
dels seus principals actors.

4. Una aposta decidida per l’entorn en línia (online), amb presència destacada 
a les xarxes socials principals, reducció de la publicitat convencional fora de línia 
(offline) i la incorporació de nous formats televisius i promocionals.

5. La generació de nous continguts textuals i audiovisuals, per alimentar els di-
ferents canals de comunicació.

6. Orientació, no només a la captació sinó, especialment, a la retenció i la fide-
lització de la demanda.

Una vegada executats el PETC i el PMTC es fa necessària la seva actualització. 
Tot i això, s’ha de dir que bona part del marc que definien és vigent i, per tant, l’ac-
tualització necessària proporcionarà un context orientador suficient i adient per al 
sector turístic català.

Per tot això exposat, s’ha engegat el procés de contractació de l’actualització dels 
eixos i la programació de les actuacions dels dos plans per als quatre anys vinents 
(2017-2020), i s’ha demanat reforçar i reorientar diversos aspectes, entre ells:

a) Considerar la necessitat d’avançar en una millor distribució territorial de l’ac-
tivitat turística i afavorir el desenvolupament i l’increment de l’activitat als espais 
d’interior del país i dels productes que s’hi poden promoure.

b) Posar l’accent en la fortalesa i la capacitat de tracció del turisme vers sectors 
econòmics emergents d’alt valor afegit (eficiència energètica, mobilitat sostenible, 
telecomunicacions i serveis tecnològics, indústria cultural, agroalimentària, etc.).

c) Reconèixer la sostenibilitat com a valor clau del model turístic en els seus di-
ferents vessants: ambiental, tenint en compte els riscos derivats del procés de canvi 
climàtic; sociocultural, valorant la necessitat de trobar el punt d’equilibri entre les 
comunitats de visitants i els residents; i econòmica, posant el focus, especialment, 
en la necessitat de garantir la competitivitat del sector.

d) Tractar la quantitat i la qualitat des de la perspectiva de l’estacionalitat turísti-
ca i la diversitat tipològica de les destinacions, per tal que una part de la realitat no 
es prengui pel seu conjunt.

e) Aplicar la intel·ligència i el coneixement, per detectar en un entorn molt exi-
gent en termes pressupostaris aquelles estratègies i accions prioritàries que poden 
fer de Catalunya un veritable referent en termes d’intel·ligència i coneixement turís-
tics. Principis: autosuficiència, prevalença de l’ús de fonts indirectes per damunt de 
les enquestes, sondeig de partenariats publicoprivats amb identificació dels agents i 
cooperadors necessaris, etc.

f) Tenir en compte el procés actual de digitalització, i els efectes de la digitalit-
zació progressiva i intensiva de la societat. Detectar aquelles estratègies i accions 
prioritàries que poden fer de Catalunya un veritable referent en termes de digitalit-
zació de la destinació turística, en paral·lel al projecte smartCAT.
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g) Revisar la formació i l’ocupació, per detectar els dèficits en termes de forma-
ció en l’àmbit del turisme en tot el seu ventall: reglada (professional, universitària), 
i no reglada (ocupacional i contínua).

Identificar els elements la millora dels quals pot dependre totalment o parcial-
ment la política turística, i també quins elements de millora depenen d’altres instàn-
cies administratives.

Crítica de la idoneïtat de la formació des de la perspectiva de la demanada la-
boral (a partir de l’estudi del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, 
CTESC).

Respecte al mercat laboral, descriure els elements de precarització del mercat 
laboral turístic, identificar-ne les causes de la precarització, i proposar els punts de 
reforç i les accions de millora.

h) Valorar el model de governança (evolució i millora), per replantejar els rols de 
participació del sector turístic privat i de l’Administració turística local als òrgans 
de deliberació, consulta, assessorament i decisió de polítiques turístiques, tenint en 
compte els principis de corresponsabilitat publicoprivada, simplicitat i eficàcia ad-
ministrativa (Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la infor-
mació pública i bon govern, publicada al DOGC núm. 6780,de 31.12.2014), i la in-
tegració de la Generalitat de Catalunya en la Xarxa europea de turisme sostenible 
(NECSTouR).

Aquests aspectes han de permetre incloure el turisme d’interior de manera efi-
cient i a la vegada encaixat en una reflexió global del turisme a Catalunya que només 
es pot entendre de manera sistèmica.

L’actualització dels dos documents, del Pla estratègic de turisme de Catalunya 
(PETC) i del Pla de màrqueting turístic de Catalunya (PMTC), està prevista en un 
termini de sis mesos, comptats des de la seva contractació.

Cal remarcar que el turisme d’interior no s’ha deixat mai de banda, i prova d’això 
són totes les accions realitzades darrerament per descentralitzar l’activitat turística 
cap als territoris. En aquest sentit, se’n podrien destacar les accions següents:

– Plans de foment de turisme (2014-2016)
• 62 projectes subvencionats per crear, rehabilitar i millorar infraestructures tu-

rístiques; recuperar o crear itineraris turístics; renovar senyalització turística exis-
tent o crear-ne de nova; adequar i millorar espais turístics; i crear productes turístics 
innovadors que generin un model turístic competitiu, sostenible i de qualitat, entre 
d’altres

• 20 M€ invertits
• Posada en marxa de projectes per valor de 55 M€
– Cursos adreçats al sector turístic
• Enoturisme i màrqueting digital per a cellers i empreses enogastronòmiques
• Creació d’experiències gastronòmiques per a destinacions turístiques
• Sostenibilitat i competitivitat en la gastronomia
• Cursos d’idiomes, pensats especialment per a empreses i professionals de les 

zones de l’interior de Catalunya
– Celebració d’anys temàtics
• 2015, Any del turisme interior i de muntanya
• 2016, Any de la gastronomia i l’enoturisme
– Promoció de l’enoturisme
• Celebració de la Nit de l’enoturisme (2015 i 2016) amb l’atorgament dels Pre-

mis de l’enoturisme
• Celebració de l’International Wine Tourism Conference (IWINETC 2016), el 5 

i el 6 d’abril, a l’hotel Barcelona Golf Resort & Spa de Sant Esteve Sesrovires
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– Programa Pirineus
• Per tal de donar més visibilitat a la marca Pirineus i dotar-la de més presència, 

tant al mercat domèstic com als mercats de proximitat i altres mercats internacio-
nals

• Jornada InterPirineus, amb l’objectiu de crear un espai de trobada entre les em-
preses pirinenques per fomentar sinergies i la comercialització de noves destinaci-
ons i nous productes d’interior i de muntanya de Catalunya

– Benvinguts a pagès
Jornades de portes obertes gratuïtes perquè la ciutadania conegui de prop el món 

de pagès i el producte que s’hi produeix, amb el resultat següent:
• Gairebé 200 explotacions agràries i ramaderes d’arreu de Catalunya implicades
• Més de 12.500 visitants
• Participació de 225 restaurants que van oferir el menú «Benvinguts a pagès» 

amb producte de temporada i de proximitat
• 230 allotjaments amb ofertes especials de cap de setmana
• Gairebé 60 activitats complementàries organitzades per entitats i col·lectius di-

versos
• Celebració de la pròxima edició del 3 al 5 de juny de 2017
– Mercat d’escapades
Amb l’objectiu d’incentivar entre el públic català els viatges de curta durada 

(caps de setmana, ponts, etc.) per Catalunya:
• Celebració de la III edició del 26 al 28 de maig de 2017
– Campanya de neu adreçada als mercats domèstic i de proximitat, concretament 

a Catalunya, a l’Estat espanyol (principalment Madrid, València i el País Basc), i al 
sud de França.

Barcelona, 6 de març de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 342/XI, sobre l’especialització 
en l’acreditació del professorat d’infermeria i fisioteràpia per part de 
l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la 
revisió dels criteris generals d’acreditació
290-00316/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53227 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 342/XI, sobre 
l’especialització en l’acreditació del professorat d’infermeria i fisioteràpia per part 
de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya i la revisió dels 
criteris generals d’acreditació (tram. 290-00316/11), us informo del següent:

El Departament d’Empresa i Coneixement, per mitjà de la Secretaria d’Uni-
versitats i Recerca (SUR), va donar trasllat de la Resolució 342/XI a la sessió de 
9 de novembre de 2016 de la Comissió de Personal Acadèmic del Consell Interu-
niversitari de Catalunya (CIC), que reuneix als vicerectors de personal acadèmic i 
de professorat de les set universitats públiques de Catalunya, la Direcció General 
d’Universitats i la Secretaria General del CIC. El debat va concloure amb l’acord 
que la secretària general del CIC adrecés un escrit al president de l’Agència per a 
la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) per explicar la situació 
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del professorat d’infermeria i fisioteràpia quan sol·liciten ser avaluats per optar a 
una acreditació de professorat. Aquest escrit fou tramès el mateix dia de la reunió, 
i trasllada la preocupació de les universitats catalanes davant la dificultat creixent 
que tenen de poder disposar d’una plantilla de professorat doctor a temps complert 
en aquests dos àmbits científics, ja que són àmbits amb una recerca relativament re-
cent, motiu pel qual el seu professorat li és difícil assolir els estàndards exigits per 
l’AQU per tal d’obtenir les acreditacions per a professorat agregat i lector. Així ma-
teix, la SUR ja havia tramès l’esmentada Resolució a la direcció de l’AQU perquè 
actués al respecte.

D’altra banda, l’AQU ha elaborat un informe que detalla les actuacions dutes a 
terme per la Comissió d’Avaluació de la Recerca (CAR) en el sentit de tractar aquest 
dos àmbits científics com a singulars pel que fa als criteris d’acreditació, la incorpo-
ració d’especialistes en l’àrea d’infermeria a la seva Comissió Específica en Ciènci-
es mèdiques i de la salut, i l’inici d’una reflexió i debat sobre els criteris d’avaluació 
en el marc de les sis comissions específiques que agrupen tots els àmbits científics. 
S’envia en annex un còpia d’aquest informe.

Així mateix, amb la voluntat de promoure espais de diàleg i reflexió entre els di-
ferents agents que actuen en la formació dels infermers in infermeres, l’AQU ha or-
ganitzat, conjuntament amb la Universitat Autònoma de Barcelona, la jornada «Com 
millorar la formació dels infermers i infermeres?», que ha tingut lloc el 15 de febrer 
d’enguany, durant la qual ha tingut lloc la presentació i discussió dels nous criteris 
d’avaluació del professorat d’infermeria elaborats per l’AQU.

Barcelona, 6 de març de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 343/XI, sobre l’eliminació 
dels números telefònics de tarifació especial 902 en la comunicació 
corporativa de la Generalitat
290-00317/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53136 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 343/XI, sobre 
l’eliminació dels números telefònics de tarifació especial 902 en la comunicació 
corporativa de la Generalitat (tram. 290-00317/11), us informo, amb el document 
annex facilitat per la Secretaria de Difusió i Atenció Ciutadana, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 6 de març de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució i, en relació amb l’apartat a), cal dir 

que la Direcció General d’Atenció Ciutadana va demanar al CTTI d’un llistat dels 
números 902 contractats per la Generalitat.

Aquest llistat de telèfons 902 té un total de 18 números que han estat estudiats 
detingudament per tal que la seva substitució no generi cap incidència funcional en 
l’atenció ciutadana. Cal tenir present que els números 902 tenen funcionalitats de la 
xarxa intel·ligent de telefonia que no són factibles des dels números geogràfics ha-
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bituals, ni que sigui el mateix número geogràfic que correspon al 902. Per tant, les 
solucions no sempre es poden fer totalment efectives a curt termini, i en alguns ca-
sos s’han aplicat solucions transitòries.

Tot això a banda de les estratègies de difusió a la ciutadania que cal aplicar en 
cada cas. Val a dir que anteriorment ja s’havia iniciat un procés d’eliminació dels 
telèfons 902 amb motiu de l’aplicació de l’Acord de Govern aprovat el 16 d’abril de 
2013, sobre l’atenció telefònica ciutadana a través del 012.

Finalment, després dels diferents contactes amb els responsables funcionals de 
cada número 902, la situació actual és la següent: 

902075060
Consorci per normalització lingüística
Informació dels cursos de català
Es manté temporalment operatiu, però també es publica el 934 816 828 

902879659
Política Lingüística
Optimot
Es manté temporalment operatiu, però també es publica el 931 847 143 
Properament s’integrarà al 012.

902011710
APDCAT. Autoritat Catalana de Protecció de Dades
La prestació del servei s’ha passat al 012. El 902 es donarà de baixa. Actualment 

no atén, deriva al 012

902010103
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Es dóna de baixa. Les trucades s’atenen des del Servei d’Atenció a l’Audiència
902225430 i 93 88 444 88

902010633
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Es dóna de baixa. Les trucades s’atenen des del Servei d’Atenció a l’Audiència
902225430 i 93 88 444 88

902014000
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals 
Es dóna de baixa. Les trucades s’atenen des del Servei d’Atenció a l’Audiència
902225430 i 93 88 444 88

902225430
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals
Servei d’Atenció Audiència
Es manté temporalment operatiu, però s’habilita un nou número de telèfon: 93 

88 444 88 

902357609
Departament de la Presidència
Es dóna de baixa

902400012
Direcció General d’Atenció Ciutadana
Telèfon d’accés al 012 des de fora Catalunya
Es substitueix per un nou número de telèfon: 932 142 124

902119049
Hospital Universitari Vall d’Hebron
Programació de visites.
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Es manté temporalment operatiu, però també es publiquen: 934 893 000 i 932 
746 000

902111444
Institut Català de la Salut
Servei programació atenció primària
Es manté temporalment operatiu, però també es publica el 933 268 901

902103523
SEM
Es manté per a operativa interna però no es publica.

902105756
SEM
Es manté per a operativa interna però no es publica.

902106966
SEM
Es manté per a operativa interna però no es publica.

902107082
SEM
Es manté per a operativa interna però no es publica.

902410041
Rodalies de Catalunya
Donat de baixa.
Substituït pel 012 i el 900 410 041

902181515
FGC
Centre informació a l’usuari
Es manté temporalment operatiu però s’ha deixat de publicar. Es publica el 012.

902312020
FGC
Centre informació a l’usuari
Es manté temporalment operatiu però s’ha deixat de publicar. Es publica el 012

Pel que fa a l’apartat b), és important remarcar que, per tal que tots els depar-
taments segueixin les directrius de no utilitzar aquest tipus de telèfon, l’esmentat 
Acord de Govern, sobre l’atenció telefònica ciutadana, en el punt 3, estableix el se-
güent: 

La creació d’un nou número de telèfon d’atenció o d’informació telefònica re-
querirà l’informe favorable previ de la Direcció General d’Atenció Ciutadana i Di-
fusió.

Des de la seva publicació, la Direcció General, l’actual Direcció General d’Aten-
ció Ciutadana, ha rebutjat diverses peticions de creació de números 902 i ha realitzat 
diferents accions per tal d’eliminar els existents.

Antoni Molons i Garcia, secretari
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Control del compliment de la Resolució 344/XI, sobre el servei 
d’urgències de l’Hospital de Sabadell
290-00318/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53497 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 344/XI, sobre el 
servei d’urgències de l’Hospital de Sabadell (tram. 290-00318/11), us informo del 
següent:

Per tal que el Parc Taulí pugui afrontar amb èxit els reptes assistencials dels pro-
pers anys, des del Departament de Salut-CatSalut es va impulsar l’elaboració del 
Pla Director d’ordenació, reforma i ampliació del Parc Taulí, que es va finalitzar a 
finals de 2016.

D’acord amb aquest Pla, s’estan realitzant les actuacions necessàries per a ade-
quar el nombre de quiròfans a les necessitats de la població de la seva àrea de refe-
rència. En aquest sentit, es preveu ubicar el bloc quirúrgic en nous espais, amb una 
nova distribució més funcional i amb un dimensionament significativament més 
gran (ara per ara no hi ha espais buits que permetin l’ampliació immediata dels 
quiròfans).

En aquests moments s’ha concretat el nou Pla funcional de l’edifici actual per 
ubicar dues noves unitats d’hospitalització de suport a l’àrea d’urgències.

Alhora, es troba en fase de redacció el projecte de la Fase I de l’ampliació, que 
es preveu estigui redactat al llarg de 2017, per a continuació poder licitar les obres 
corresponents.

Barcelona, 6 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 345/XI, sobre l’adequació de 
l’aparcament de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa
290-00319/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 53487 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 345/XI, sobre l’adequació de l’aparcament de l’Hospital Verge 
de la Cinta, de Tortosa, amb número de tramitació 290-00319/11, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 8 de març 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. 53487).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 19.04.2017 al 10.05.2017) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
l’11.05.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Control del compliment de la Resolució 346/XI, sobre els indicadors 
socioeconòmics de les àrees bàsiques de salut
290-00320/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 53488 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 346/XI, sobre els indicadors socioeconòmics de les àrees bà-
siques de salut, amb número de tramitació 290-00320/11, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 8 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 53488).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 19.04.2017 al 10.05.2017) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
l’11.05.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Control del compliment de la Resolució 347/XI, sobre el 
desplegament als centres sanitaris de campanyes informatives sobre 
la pobresa energètica i la salut
290-00321/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 53489 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 347/XI, sobre el desplegament als centres sanitaris de campa-
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nyes informatives sobre la pobresa energètica i la salut, amb número de tramitació 
290-00321/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 8 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 53489).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 19.04.2017 al 10.05.2017) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
l’11.05.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

Control del compliment de la Resolució 348/XI, sobre l’atenció 
multidisciplinària i integral als pacients amb baixa visió i ceguesa
290-00322/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 53490 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

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 348/XI, sobre l’atenció multidisciplinària i integral als pacients 
amb baixa visió i ceguesa, amb número de tramitació 290-00322/11, el control de 
compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 8 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 53490).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 19.04.2017 al 10.05.2017) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
l’11.05.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.
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Control del compliment de la Resolució 351/XI, sobre la variant de la 
carretera C-245 a Sant Boi de Llobregat
290-00325/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53235 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 351/XI, sobre la 
variant de la carretera C-245 a Sant Boi de Llobregat (tram. 290-00325/11), us in-
formo del següent:

S’ha instat al Ministeri de Foment, com a titular de les obres de Connexió del 
cinturó Litoral amb la C-32, per tal que reprengui immediatament les obres esmen-
tades (que faran les funcions de variant de la C-245 al seu pas per Sant Boi de Llo-
bregat), amb la garantia que no s’aturin i que es posin en funcionament dins d’aquest 
any 2017.

Així mateix, s’ha demanat al Ministeri de Foment que vetlli per minimitzar 
l’impacte de les obres esmentades a la façana històrica de la ciutat de Sant Boi de 
Llobregat.

Barcelona, 1 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53236 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 352/XI, sobre la 
variant de la carretera C-59 a Sant Feliu de Codines (tram. 290-00326/11), us infor-
mo del següent:

D’acord amb la Resolució del Parlament, es va realitzar una campanya d’afora-
ments per caracteritzar el trànsit de la carretera C-59 al seu pas per Sant Feliu de 
Codines.

De l’estudi d’aquests aforaments, anàlisi de tram i d’acord amb les diverses reu-
nions mantingudes amb l’Ajuntament de Sant Feliu de Codines, s’han proposat una 
sèrie de mesures que seran executades durant aquest any, amb l’objectiu de millorar 
la seguretat viària de la C-59 en el tram analitzat de pas per Sant Feliu de Codines.

Les mesures consisteixen, bàsicament, en el reforç de l’abalisament i senyalit-
zació a les corbes properes a la travessera sentit nord i sud, el reforç de les portes 
d’entrada a la travessera amb la implantació d’un zebrat central i instal·lació d’un 
semàfor de vianants a demanda i de limitació de velocitat en el tram nord, així com 
la pintura de línia d’eix a tota la travessera, compatibilitzat amb els girs a esquerres 
existents.

Així mateix, en la Resolució INT/2989/2016, per la qual s’estableixen les restric-
cions a la circulació pel 2017, es diu que tots els vehicles que superin els 7.500 kg 
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de MMA, quan circulin de pas per Catalunya o facin llargs recorreguts (tenir origen 
i destins més enllà de 3 comarques contigües), hauran d’utilitzar principalment les 
vies d’alta capacitat (autopistes o autovies), en el cas que ens ocupa serien la C-16 
o C-17.

El Servei Català de Trànsit estudiarà la possible inclusió d’aquesta via C-59 (en-
tre la C-25 i l’AP-7), com a via restringida per al trànsit de pas o de llarg recorre-
gut (dins l’annex F de la resolució esmentada). En el cas que s’inclogués, només es 
podria admetre la circulació per aquesta via si el transport tingués origen o destí al 
voltant de la C-59.

Barcelona, 1 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 354/XI, sobre el millorament 
de les condicions laborals dels treballadors dels equipaments 
culturals
290-00328/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53350 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 354/XI, sobre el 
millorament de les condicions laborals dels treballadors dels equipaments culturals 
(tram. 290-00328/11), us informo del següent:

D’acord amb els antecedents de la present resolució, és a dir, la proposta de re-
solució 250-00363/11, aquest informe va enfocat no als artistes contractats puntual-
ment pels equipaments culturals (músics, artistes visuals, actors, cantants...) sinó als 
treballadors que hi presten serveis amb una certa permanència i que no formen part 
de la plantilla estable. És a dir, treballadors d’empreses contractades per serveis que 
s’han externalitzat (neteja, seguretat, atenció al públic, visites guiades...) i d’equipa-
ments de titularitat pública (no equipaments culturals privats).

Des del Departament de Cultura intentem fer d’intermediaris entre els interessos 
dels treballadors i les institucions competents en la matèria. Estem atents a les recla-
macions que puguin ser viables i facilitem, en la mesura del possible, la contractació 
d’empreses que afavoreixin la millora de les condicions laborals dels treballadors.

Sense caure en la cessió il·legal de treballadors, ni menyscabar la llibertat que té 
l’empresa en organitzar i contractar, intentem buscar fórmules que millorin les con-
dicions laborals del sector. Darrerament, per exemple, en els plecs de la Direcció 
General de Creació i Empreses Culturals, s’introdueix com a criteri de puntua-
ció que les empreses que destinin més percentatge del preu del contracte en sous 
dels treballadors tenen més puntuació i, per tant, més possibilitats de ser adjudica-
tàries del contracte. En tot moment exigim als adjudicataris, a través d’una clàusula 
genèrica, el respecte a les condicions laborals del sector.

Tot i així, en el cas que l’empresa adjudicatària tingués un conveni propi diferent 
al conveni marc del sector, i per tal de garantir la qualitat en la prestació del servei 
i un tracte adequat al personal contractat, es demana, mitjançant les condicions es-
pecials d’execució, que com a requisit l’empresa s’aculli al conveni de condicions 
salarials més favorables als treballadors en les contractacions destinades al servei.

Des del Departament de Cultura, la manera d’ajudar a la millora de les condi-
cions laborals dels treballadors és condicionar les clàusules dels contractes, més que 
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imposar codis globals a institucions o empreses que tenen dinàmica autònoma (i que 
en poden fer un cas relatiu).

Estem estudiant en l’ampliació màxima d’aquestes condicions per a incidir, de 
forma més directa i eficaç, en la millora de les pràctiques de les empreses i institu-
cions col·laboradores.

En els plecs de contractació de la Direcció General de Creació i Empreses Cul-
turals s’intenta que la formació del personal de l’empresa externa sigui un element 
valorat, i que es tingui en compte el seu reciclatge constant. No solament es valora 
com a criteri, sinó que també és requisit dins dels paràmetres de «la solvència tèc-
nica de l’empresa».

S’estudia profundament l’ampliació i diversificació dels criteris de contractació 
en el sentit d’augmentar la puntuació necessària en termes de garantia/qualitat de 
l’atenció al ciutadà, però prèviament hem de trobar els indicadors que ens permetin 
objectivar al màxim aquesta qualitat (i els preus orientatius que requereix la seva 
garantia). Aquesta tasca s’està realitzant internament dins del Departament, ja que 
és l’adjudicador dels contractes, per a posteriorment traslladar aquests criteris a tota 
la bossa de contractació.

Barcelona, 8 de març de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 355/XI, sobre el mecenatge 
cultural
290-00329/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53351 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 355/XI, sobre el 
mecenatge cultural (tram. 290-00329/11), us informo del següent:

S’han posat en marxa les negociacions corresponents amb els altres departa-
ments implicats, especialment amb Economia i Hisenda, per a trobar la fórmula 
legal més adequada a aquest objectiu. Es tracta que, en la part corresponent a la 
comunitat autònoma de la quota íntegra de l’impost sobre la renda de les persones 
físiques, la persona contribuent tingui dret a aplicar una deducció per donatius a 
favor de les entitats sense ànim de lucre que compleixin els requisits previstos a la 
Llei estatal com a beneficiàries del mecenatge (i que tinguin domicili social a Cata-
lunya). La fórmula legal concreta, el calendari i els percentatges de deducció a fixar 
són objecte encara de debat i d’estudi profund dins del Govern.

Enguany presentem un pressupost de 261 milions d’euros. Això representa un 
9,3% més en relació al pressupost de l’any 2015, representant en aquest cas un 0,8% 
del pressupost de la Generalitat. Estem parlant de 22 milions d’euros d’increment, 
la qual cosa vol dir que és un creixement més que proporcional en relació al pes del 
departament: en concret, un 1,1% de l’augment total del pressupost de la Generalitat.

Barcelona, 8 de març de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura
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Control del compliment de la Resolució 356/XI, sobre la creació 
d’una bústia ciutadana com a eina de transparència
290-00330/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53456 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 356/XI, sobre la 
creació d’una bústia ciutadana com a eina de transparència (tram. 290-00330/11), us 
informo del següent:

Des del Consorci AOC s’està treballant per tal de desenvolupar durant el 2017 
una aplicació que permeti que qualsevol ciutadà o ciutadana pugui accedir a la in-
formació sobre els intercanvis realitzats de les seves dades, mitjançant el servei Via 
Oberta, així com la referència al procediment administratiu i l’administració que 
els han motivat.

Després de l’anàlisi de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea 
de l’1 d’octubre de 2015 Assumpte C-201/14 i d’acord amb la Resolució 196/XI, s’ha 
constatat que no és necessari fer cap Pla d’Adaptació, donat que la sentència no can-
via la normativa vigent a Catalunya.

Informar, així mateix, que al web del Consorci AOC ja es pot accedir a la rela-
ció d’entitats de certificació que han estat classificades pel Consorci AOC i que re-
coneix el servei Validador. Actualment les entitats de certificació classificades són 
les següents:

– Consorci Administració Oberta de Catalunya (CATCert)
– Autoridad de Certificación de la Abogacía (AC Abogacía)
– Autoritat de Certificació de la Comunitat Valenciana (ACCV)
– Agencia Notarial de Certificación (ANCert)
– Asociación Nacional de Fabricantes - Autoridad de Certificación (ANF)
– Camerfima - Certificados Camerales
– Ceres (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - FNMT)
– Direcció General de Policia
– Firmaprofesional
– HealthSign
– Intercambio Electrónico de Datos i Comunicaciones, SL (AC EDICOM)
– Izenpe
– Netfocus
– AC Organización Médica Colegial de España (OMC)
– Servicio de Certificación de Registradores del Colegio de Registradores de la 

Propiedad y Mercantiles de España (SCR– CORPME)
– SIGNE - Seguridad documental
Podeu accedir a aquesta informació seguint el següent enllaç http://web.aoc.cat/

blog/serveis/validador/#1450087630072-d2a9bd43-debe

Barcelona, 7 de març de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge
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Control del compliment de la Resolució 366/XI, sobre la creació 
d’una tarifa de bus interurbà per a l’àmbit de la Universitat Rovira 
i Virgili i sobre una tarifa única de bus interurbà i servei de rodalia 
ferroviària per als estudiants universitaris
290-00339/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53237 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 366/XI, sobre la 
creació d’una tarifa de bus interurbà per a l’àmbit de la Universitat Rovira i Virgili 
i sobre una tarifa única de bus interurbà i servei de rodalia ferroviària per als estu-
diants universitaris (tram. 290-00339/11), us informo del següent:

L’ATM del Camp de Tarragona ha establert un acord amb la Universitat Rovira 
i Virgili per establir unes bonificacions per a tots els membres d’aquesta comunitat 
universitària (estudiants, personal docent i investigador, i personal d’administració 
i serveis) de forma que, arrel de la iniciativa del centre universitari, es poden oferir 
bonificacions en els preus del transport per als estudiants de la URV.

Aquest acord millora les condicions d’accés al conjunt de títols que conformen el 
sistema tarifari integrat de l’ATM del Camp de Tarragona, el qual ja ofereix impor-
tants bonificacions tarifàries, especialment, per aquells usuaris que fan un ús inten-
siu del servei de transport, com és el cas, per exemple, de la comunitat universitària 
que pot fer ús dels títols T50/30 i T-Mes.

Finalment, pel que fa a unes tarifes especifiques pel col·lectiu universitari, la Ge-
neralitat de Catalunya està executant el projecte T-Mobilitat. Aquest projecte ha de 
permetre l’extensió de la integració tarifària al conjunt dels serveis de transport pú-
blic del país i establir el règim tarifari corresponent. També ha de respectar, en tot 
cas, els principis establerts a la Llei 21/2015, de finançament del sistema de trans-
port públic, en el sentit que l’establiment de tarifes socials i els seus efectes econò-
mics per al sistema de transport, ha de ser cobert per les entitats titulars dels serveis 
en relació amb els quals es proposa una determinada bonificació per tal de salva-
guardar en tot moment l’estabilitat financera del sistema de transport públic.

Barcelona, 6 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 378/XI, sobre l’elaboració 
d’un fitxer de periodistes per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos 
d’Esquadra
290-00351/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53434 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 378/XI, sobre 
l’elaboració d’un fitxer de periodistes per la Divisió d’Afers Interns dels Mossos 

Fascicle tercer
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d’Esquadra (número de tramitació 290-00351/11), us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 6 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) compleix sempre de 

forma exhaustiva amb la legalitat vigent, amb ple respecte a la tasca dels professio-
nals dels mitjans de comunicació, amb qui col·labora de forma habitual posant al seu 
abast informació rellevant i d’interès públic en la mesura del possible.

En cap moment, cap servei de la PG-ME ha pretès interferir en el desenvolu-
pament de la feina periodística, més encara quan aquest cos policial és plenament 
conscient de la importància del dret a la informació i de la llibertat d’expressió. Per 
això, cal subratllar novament el compromís del departament d’Interior i del cos de 
Mossos d’Esquadra de seguir col·laborant amb els mitjans de comunicació per tal 
d’oferir a la ciutadania informació veraç i d’interès sobre qüestions relacionades 
amb la seguretat, respectant i protegint en tot cas les investigacions policials en curs.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Control del compliment de la Resolució 380/XI, sobre el millorament 
de la formació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra
290-00353/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 53435 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 380/XI, sobre el 
millorament de la formació dels agents del Cos de Mossos d’Esquadra (número de 
tramitació 290-00353/11), us trameto, en document annex, la informació facilitada 
per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Barcelona, 6 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya elabora el Pla anual de formació po-

licial i dirigeix i supervisa la seva execució. Aquest Pla anual de formació policial se 
sustenta en el procés de detecció de necessitats formatives que es realitza a l’Escola 
de Policia de Catalunya.

En el marc de les competències sobre formació policial atribuïdes a l’Institut 
de Seguretat Pública de Catalunya, hi té un lloc destacat la formació específica per 
capacitar als agents de policia per atendre requeriments envers les especificitats enu-
merades a la qüestió parlamentària plantejada: resolució de conflictes, cibersegure-
tat, defensa personal, lluita contra el terrorisme i terrorisme gihadista i coneixement 
de la legislació vigent.

En el Curs de formació bàsica per a policies que permet l’accés a la professió i 
capacita els alumnes per integrar-se en els cossos que formen la policia de Catalu-
nya, s’imparteixen totes aquestes matèries en la profunditat que requereix cada te-
màtica.
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Quant a la programació anual de la formació continuada, inclou totes les matè-
ries que es plantegen en diferents activitats formatives que es porten a terme a l’Es-
cola de Policia de Catalunya.

En relació amb la formació d’accés a les especialitats que preveu el Pla de Car-
rera vigent de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (PG-ME), aquests 
continguts es tracten amb profunditat per tal de dotar als especialistes de les com-
petències necessàries que les seves funcions requereixen.

Pel que fa a la formació per la lluita contra el terrorisme, l’Escola de Policia rea-
litza formació per a la formació bàsica, per a l’especialització i una formació conti-
nuada que complementa l’especialitat d’informació de la PG-ME.

Algunes d’aquestes temàtiques s’han tractat també en jornades i/o monogràfics 
que han abordat específicament determinats aspectes d’interès per la funció policial.

S’adjunta la relació de cursos i d’altres activitats formatives previstes per aquest 
any 2017 on es tracta específicament aquest tipus de formació així com el nombre 
d’hores, objectiu, destinataris de la PG-ME i nombre de places totals per curs.

Annabel Marcos i Vilar, directora

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 64/XI, sobre les comunitats 
catalanes a l’exterior
390-00064/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 53251 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 Moció 64/XI, sobre les comunitats catala-
nes a l’exterior (tram. 390-00064/11), us informo del següent:

Punt 1
a) El punt 6 del Pla per a la mobilitat internacional, aprovat pel Govern el 25 

d’agost de 2015, estableix dos mecanismes de coordinació: d’una banda, la Comissió 
Interdepartamental d’Immigració, a qui li correspon el seguiment del pla. De l’al-
tra, la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, qui garanteix el suport tècnic i 
administratiu per realitzar els documents de seguiment, que són el pla d’actuacions 
i l’informe d’execució.

L’informe d’execució de 2016 ja està redactat i se sotmetrà properament a debat 
a la Taula de Ciutadania i Immigració, que és l’òrgan de participació format per re-
presentants dels ens locals i de les entitats que treballen en l’àmbit de la ciutadania 
i les migracions.

A més, el Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior també vehicula me-
canismes de coordinació en aquest àmbit amb les comunitats catalanes de l’exterior.

b) Durant el 2016, i fins al mes d’octubre, el portal MónCat ha registrat un total 
de 56.546 visites i un total de 50.278 visitants. El portal disposa d’un qüestionari, 
que voluntàriament poden emplenar les persones que el visiten. Les característiques 
personals que aporten els visitants del portal ha permès fer una aproximació sobre el 
perfil dels visitants i constatar, per exemple, que durant el 2016 un 48% dels visitants 
han estat joves d’entre 16 i 30 anys d’edat i un 59% tenen formació universitària.

Pel que fa a les pàgines més visitades segons els serveis que ofereix el MónCat, 
en el cas del moviment de sortida De Catalunya al Món: Ofertes de feina a Europa 
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ha registrat 2.410 visites; i en el cas del moviment de retorn Del món a Catalunya: la 
informació sobre la validació de títols universitaris és la més consultada amb 1.160 
visites.

c) El Govern està treballant en polítiques actives dissenyades expressament per al 
col·lectiu dels joves emigrats que facin atractiu el seu retorn a Catalunya. La majoria 
d’aquestes polítiques es dissenyen des del departament de Treball, Afers Socials i 
Família i el d’Empresa i Coneixement, ja que l’element clau per fomentar de manera 
efectiva el retorn dels joves emigrats és fer més atractiu el mercat laboral a Cata-
lunya per a aquestes persones, especialment per a aquelles que no han trobat prou 
oportunitats per a desenvolupar una carrera professional corresponent al seu nivell 
de formació i, per aquesta raó, han pres la decisió d’emigrar.

En aquest sentit s’està treballant en una doble direcció. D’una banda, en la crea-
ció d’incentius per atraure aquests joves, dissenyant iniciatives per captar el talent i 
treballant per establir estratègies que ajudin a rendibilitzar i posar en valor, entre la 
comunitat empresarial i els propis joves retornats, el capital humà i les competències 
professionals adquirides durant l’estada a l’estranger. De l’altra, fent més fàcil el pro-
cés de retorn, millorant la informació disponible, reduint i simplificant els tràmits 
administratius i eliminant obstacles i greuges comparatius en què es poden trobar 
les persones retornades a l’hora d’accedir a determinats recursos i serveis públics.

d) El Parlament està tramitant en aquest moment el Projecte de llei de la Comu-
nitat Catalana a l’Exterior, impulsat pel departament d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència, i el Projecte de llei del procediment de votació elec-
trònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger, impulsat pel departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge. Durant aquestes tramita-
cions està previst que el Parlament pugui dur a terme debats profund sobre l’emi-
gració des de Catalunya i les iniciatives de suport als ciutadans catalans residents a 
l’exterior.

Més enllà d’aquests debats vinculats als projectes de llei en curs, i en els quals hi 
participaran totes les parts implicades i, molt especialment, les comunitats catalanes 
a l’exterior, el Govern ha adreçat una carta a la Presidenta del Parlament, en data 20 
de febrer de 2017, on ofereix la seva col·laboració al Parlament per si es considera 
adequat organitzar, a més a més, alguna iniciativa de debat complementària.

Punt 2
En primer lloc, cal fer constar que Catalunya no disposa d’oferta reglada d’ense-

nyament obligatori a l’estranger. Tanmateix, el Departament d’Ensenyament manté 
una col·laboració continuada amb els responsables de les comunitats catalanes a l’ex-
terior en relació a l’oferta de materials didàctics i actuacions formatives adreçades a 
docents i monitors que atenen en l’aspecte lingüístic els infants i joves catalans que 
viuen fora de Catalunya. Un exemple són les guies de Cap a Cap, guies didàctiques 
per a les activitats infantils d’aprenentatge inicial de la llengua catalana adreçada als 
membres més joves de les Comunitats.

A més a més, en aquests moments s’està treballant en el disseny d’un apartat 
dins de l’XTEC (Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya) adreçat a les comuni-
tats catalanes a l’exterior on els docents i monitors interessats hi puguin trobar tots 
els materials de referència organitzats per etapes educatives i per continguts així 
com orientacions pedagògiques i metodològiques relacionades amb l’ensenyament i 
l’aprenentatge de la llengua catalana a l’estranger.

De la seva banda, la Direcció General de Política Lingüística (DGPL) té, entre 
les seves funcions, cooperar i col·laborar amb altres organismes per difondre el co-
neixement de la llengua catalana entre la població adulta, i l’impuls i el foment de 
recursos per facilitar l’aprenentatge del català.

En els darrers anys, la DGPL ha col·laborat amb la Secretaria d’Afers Exteriors 
i de la Unió Europea en la formació dels professors/es de català de les comunitats 
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catalanes a l’exterior. Concretament, el 2015, es va fer una formació a Rosario (Ar-
gentina) en la que van participar professors/es de 9 comunitats catalanes del Con 
Sud d’Amèrica i, el 2016, es va fer una altra formació a Luxemburg en la que van 
participar 6 comunitats catalanes europees.

Fruit d’aquesta col·laboració cal assenyalar que la DGPL ha elaborat un Pla de 
foment de l’aprenentatge de la llengua catalana a l’exterior que es va presentar a la 
reunió anual del Consell de les Comunitats Catalanes de l’Exterior, que va tenir lloc 
el 9 de setembre de 2016. Aquest Pla permet disposar d’un conjunt de mesures exe-
cutables a curt i mitjà termini per reforçar l’ensenyament a l’exterior; promoure els 
recursos didàctics disponibles i donar suport a la tasca dels docents de llengua cata-
lana de les comunitats catalanes de l’exterior.

Entre les accions previstes en el Pla hi ha també la formació continuada del pro-
fessorat de català a l’exterior, la creació d’espais col·laboratius per a la comunitat 
docent que permeten compartir recursos i experiències, i el foment de recursos en 
línia per a l’ensenyament i l’aprenentatge. També s’hi preveu la integració dels ca-
talans residents a l’exterior com a participants en la modalitat virtual del programa 
«Voluntariat per la llengua». El Pla es planteja amb períodes renovables de caràcter 
biennal.

Finalment s’informa que la DGPL disposa d’eines tecnològiques per l’aprenen-
tatge del català, accessible també per a comunitats i persones residents a l’exterior, 
Parla.cat i Aula Mestra. Parla.cat és un espai web per a l’aprenentatge progressiu de 
la llengua catalana que ofereix 12 cursos virtuals, des del nivell bàsic (A2) fins al 
de suficiència (C1), que es poden fer seguint la modalitat lliure o bé amb tutoria. La 
plataforma Aula Mestra permet crear espais col·laboratius de formació a càrrec dels 
mateixos participants, cosa que permet promoure el treball en xarxa del professorat 
de llengua catalana a l’exterior. Aquests espais poden ser dissenyats amb caràcter 
global o per zones geogràfiques en funció de les necessitats del professorat.

Finalment, pel que fa l’aprenentatge del català per part d’adults, la Secreta-
ria d’Universitats i Recerca i les universitats catalanes han desenvolupat el web 
INTERCAT que també ofereix un ampli ventall de recursos virtuals (materials di-
dàctics, documentació sociolingüística...).

Tots aquests recursos per a l’aprenentatge del català es troben recollits i disponi-
bles al web del Departament d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transpa-
rència. En aquest web s’hi poden trobar, també, altres recursos de suport, com ara 
eines per escriure correctament la llengua catalana o un mapa on es poden localitzar 
les comunitats catalanes que imparteixen cursos de català a l’exterior.

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catala-
nes-exterior/aprendre-catala/

Finalment, recordar que, amb la voluntat d’oferir a joves catalans residents a l’ex-
terior espais lúdics on poder reforçar el seu ús i coneixement de la llengua catalana, 
a més d’enfortir els vincles amb el seu país d’origen, la Secretaria d’Afers Exteriors i 
de la Unió Europea i la Direcció General de Joventut van organitzar, per primer cop 
l’estiu de 2016, unes colònies específiques per a joves catalans residents a l’exterior. 
La iniciativa s’emmarca en el programa d’activitats de lleure «L’estiu és teu!», que 
l’Agència Catalana de Joventut organitza, cada estiu, a la Xarxa Nacional d’Albergs 
Socials de Catalunya.

Punt 3
Pel que fa al punt 3, el Govern manifesta que el passat 30 de novembre el Pro-

jecte de Llei del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes re-
sidents a l’estranger, impulsat pel departament de Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge, va superar el debat de totalitat al Ple del Parlament. En aquest 
moment el projecte de llei està tramitant-se al Parlament i els grups parlamentaris 

http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/aprendre-catala/
http://exteriors.gencat.cat/ca/ambits-dactuacio/afers_exteriors/catalans-i-catalanes-exterior/aprendre-catala/
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podran fer les esmenes a l’articulat que considerin adients. L’aplicació plena de la 
llei depèn, doncs, de la seva aprovació al Parlament de Catalunya.

Punt 5
El Govern té previst iniciar una campanya de difusió del Registre de catalans i 

catalanes a l’exterior a través de mitjans tradicionals i digitals, de les xarxes socials 
i altres plataformes, de les comunitats catalanes a l’exterior i de portals web. En 
aquesta campanya de difusió es farà esment a nous serveis i als que ja que ja estan 
disponibles per ser oferts als catalans i catalanes de l’exterior inscrits al Registre.

Punt 7
En aquest moment el projecte de Llei de la comunitat catalana a l’exterior es 

troba en tramitació parlamentària. Una vegada s’aprovi aquesta Llei caldrà regular 
per via reglamentària aquells aspectes de la llei que així ho requereixin. En tot cas, 
el Govern té la voluntat de democratitzar al màxim el procediment d’elecció dels 
membres del Consell de les Comunitats Catalanes a l’Exterior així com mantenir 
una comunicació fluida i fructífera que permeti avançar i millorar en la detecció de 
les necessitats de la comunitat catalana de l’exterior i en l’aplicació de les polítiques 
públiques més adequades per donar-hi resposta.

Punt 8
El 16 de desembre de 2016, el conseller de Salut va trametre la Moció 64/XI a 

la Ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat del Govern de l’Estat fent menció 
específica al seu punt 8 que estableix que es deixin d’expedir certificats provisionals 
substitutoris de la targeta sanitària europea, d’acord amb el que ha denunciat la Co-
missió Europea.

Barcelona, 7 de març de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Moció 67/XI, sobre les infraestructures 
ferroviàries
390-00067/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 53594 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 Moció 67/XI, sobre les infraestructures 
ferroviàries (tram. 390-00067/11), us informo del següent:

En relació amb la capacitat de la xarxa dels Ferrocarrils de la Generalitat de Ca-
talunya (FGC), s’han iniciat els estudis de planificació necessaris per poder disposar 
dels seus resultats en el primer semestre de 2017.

Mentre, des d’FGC s’analitza dia a dia l’evolució de les càrregues dels diferents 
trens, i s’han posat en marxa mesures per redistribuir millor els passatgers dins dels 
combois (noves barres de subjecció).

Així mateix, FGC ha elaborat un pla d’actuació a mig termini per incrementar 
l’oferta a la línia Barcelona - Vallès i poder absorbir la demanda, basat en la compra 
de nou material mòbil.

Pel que fa a les actuacions infraestructurals que es podrien abordar a llarg termi-
ni amb l’objectiu de millorar la capacitat de la xarxa, el Pla Director d’Infraestructu-
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res del transport públic col·lectiu de la regió metropolitana de Barcelona 2011-2020 
(PDI) preveu com a solució elaborar un projecte d’un nou túnel entre Barcelona i el 
Vallès a través de Collserola, si bé el seu elevat cost fa difícil la seva programació.

En referència a la proposta d’allargar les andanes de les actuals estacions per po-
der fer servir trens en composicions de major longitud, cal tenir present que la ma-
joria de les estacions es troben soterrades en àmbit urbà, i que per poder estacionar 
els trens al llarg de tota l’andana és necessari modificar els pendents de les vies, la 
qual cosa implica actuacions de gran complexitat constructiva a l’interior dels túnels 
que resulten inassolibles.

Per tant, l’allargament de les andanes no es pot considerar en aquests moments 
tècnicament viable, alhora que resultaria d’una envergadura econòmica similar a la 
del nou túnel previst pel PDI.

Pel que fa a la petició de definir clarament el servei de rodalia que es vol per al 
futur –relacions origen-destinació, freqüències i parades, entre altres– i elaborar, en 
el termini de sis mesos, un pla de servei a fi que es puguin planificar les actuacions 
necessàries, tant en la infraestructura ferroviària pròpia com fora d’aquesta, per fa-
cilitar la intermodalitat i la complementarietat amb altres modes de transport, cal 
assenyalar que el Departament de Territori i Sostenibilitat ha estat realitzant un es-
tudi del servei de rodalies per millorar la seva eficiència i garantir una millor adap-
tació de l’oferta a les demandes reals existents. Es preveu treballar durant aquest 
2017 en la concreció d’aquest estudi.

Pel que fa al material mòbil, en funció dels pressupostos existents es continua-
rà vetllant per tal que les unitats que presten els serveis de Rodalies disposin de les 
condicions de confort adequades i, en aquest sentit, s’han incorporat noves unitats 
remodelades per a la prestació de serveis especialment al Camp de Tarragona i a les 
Terres de l’Ebre, com s’exposava en aquesta Moció.

Respecte a la informació i l’atenció als viatgers, s’han millorat les eines de co-
municació amb els usuaris com són les evolucions en el web i en la app de Roda-
lies de Catalunya i s’han dut a terme els requeriments corresponents a l’operador per tal 
de mantenir el nivell d’informació adequat a trens i estacions i per oferir un nivell 
d’atenció adequat en el cas d’incidència

Així mateix, per tal de millorar l’atenció als ciutadans, especialment pel que fa 
als seus drets com a consumidors, s’ha implantat un nou canal de comunicació d’in-
cidències mitjançant l’Agencia Catalana del Consum de forma que amb un sistema 
àgil mitjançant l’app de l’Agència esmentada puguin fer arribar les seves reclama-
cions.

En relació amb la infraestructura d’ADIF, és voluntat del Govern de Catalunya 
millorar les prestacions de la infraestructura ferroviària d’Adif per a la correcta 
prestació del servei ferroviari, així com l’impuls i programació de noves actuacions 
infraestructurals, i amb aquest objectiu s’ha enviat una carta al Ministeri de Foment 
per donar trasllat i compliment a la present Moció.

Pel que fa a la intermodalitat, l’instrument per analitzar i planificar la implanta-
ció de solucions d’intermodalitat, els plans d’expansió de la xarxa ferroviària, així 
com per dotar-la de les condicions necessàries d’accessibilitat, a l’àmbit de la Regió 
Metropolitana de Barcelona, és el Pla director d’Infraestructures. El pla vigent, cor-
responent al període 2011 - 2020, està en la seva fase corresponent a la revisió quin-
quennal. Un cop quedi analitzada la seva revisió per part de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità, prèvia a la propera actualització del Pla, es podran fixar, sempre 
en funció de les disponibilitats pressupostàries vigents, el calendari d’actuacions 
previstes pendents.

Quant a la plantilla necessària per desenvolupar un servei de qualitat, la Genera-
litat de Catalunya ja vetlla per garantir que en tot moment les empreses que presten 
els serveis de transport ferroviari a Catalunya disposin de la plantilla de personal 
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necessària pel que fa a la seguretat en la circulació, l’atenció als usuaris i el mante-
niment de les instal·lacions i els combois.

Finalment, respecte al desenvolupament dels plans directors de mobilitat a tots 
els àmbits territorials, les Autoritats Territorials de Mobilitat del Camp de Tarrago-
na, Lleida i Girona ja han adoptat els acords corresponents pels seus consells d’ad-
ministració d’impuls de la redacció dels plans de mobilitat mentre que per part del 
Departament de Territori i Sostenibilitat s’ha iniciat els treballs tècnics del Pla di-
rector de mobilitat de Terres de l’Ebre i es preveu iniciar també els corresponents a 
les Comarques Centrals i al Pirineu i Aran

Barcelona, 24 de febrer de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 69/XI, sobre la reforma fiscal
390-00069/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 53507 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 Moció 69/XI, sobre la reforma fiscal (tram. 
390-00069/11), us informo del següent:

En el Projecte de Llei de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector 
públic per al 2017; de creació de l’impost sobre el risc mediambiental de la produc-
ció, manipulació i transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics i de l’impost 
sobre begudes ensucrades envasades; i de regulació de l’impost sobre grans establi-
ments comercials i de l’impost sobre les estades en establiments turístics, la Gene-
ralitat ha fet un important ús de la seva capacitat normativa per crear noves figures 
impositives de caràcter mediambiental i reformar algun dels impostos existents per 
dotar-lo de manera més directa d’una funció extra fiscal en l’àmbit mediambiental.

Així, es crea l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i 
transport, custòdia i emissió d’elements radiotòxics, de caràcter extrafiscal, atès que 
la seva finalitat, més enllà de la recaptatòria, consisteix que els agents que amb la 
seva activitat econòmica provoquen externalitats negatives sobre el medi ambient i 
la salut de les persones, internalitzin el cost que generen aquestes externalitats. Des 
del punt de vista territorial, aquesta externalitat negativa és bàsicament local: les 
emissions dels productes radiotòxics derivats de les activitats gravades tenen un im-
pacte rellevant immediat en el territori on es produeixen aquestes emissions. Així 
doncs, l’impost grava el risc local mediambiental i, en última instància, sobre les 
persones que deriva de la realització d’un seguit d’activitats relacionades amb ele-
ments radiotòxics generats en reaccions termonuclears: la producció; la manipulació 
i transport; la custòdia transitòria; i la dispersió, rutinària o accidental d’aquestes 
emissions.

D’altra banda, es reformula l’impost sobre grans establiments comercials (IGEC) 
amb l’objectiu d’accentuar el caràcter extrafiscal del tribut, posant l’èmfasi en l’im-
pacte mediambiental que generen aquests establiments com a conseqüència de l’a-
fluència, en alguns casos massiva, de vehicles particulars. En aquesta línia, s’amplien 
els supòsits de subjecció amb la incorporació dels grans establiments comercials col-
lectius i els grans establiments comercials que disposen d’una superfície de venda 
igual o superior a 1.300 metres quadrats i que estan situats fora de la trama urbana 
consolidada o, en el cas que aquesta no estigui definida, fora del nucli històric i dels 
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seus eixamples. També se suprimeixen determinats beneficis fiscals, com l’exemp-
ció subjectiva a favor de determinats establiments o la reducció de la base imposa-
ble per als establiments comercials especialitzats. Una altra novetat important és la 
reformulació de la base imposable, que recau sobre un paràmetre que s’ajusta millor 
a la finalitat extrafiscal del tribut, com és el mesurament del nombre vehicles reals o 
potencials que accedeixen a l’establiment comercial, l’afluència dels quals comporta 
un impacte important en termes de pol·lució atmosfèrica.

Cal assenyalar que la llei 2/2016 de 2 de novembre, de modificacions urgents en 
matèria tributària va aprovar la modificació de l’impost sobre l’emissió d’òxids de 
nitrogen a l’atmosfera produïda per l’aviació comercial, aprofundint en el seu caràc-
ter mediambiental. En concret, es va ampliar el fet imposable al transport aeri de 
mercaderies, és va eliminar el topall dels 20.000 vols de la base imposable i es va 
establir un únic tipus impositiu.

Pel que fa al desplegament de la Llei 21/2015, de 29 de juliol, de finançament del 
sistema de transport públic de Catalunya, s’estan analitzant en el si d’un Grup de 
Treball constituït de forma específica per al desplegament de la Llei, la implantació 
de noves figures impositives en el àmbit de la mobilitat

Al mateix temps, i en el Projecte de Llei sobre canvi climàtic, presentat al Par-
lament, es preveu el tractament de la fiscalitat associada al Medi Ambient, en el seu 
capítol 5è dedicat a la fiscalitat climàtica.

Pel que fa a la revisió dels beneficis fiscals derivats de la normativa autonòmica, 
en el projecte de llei de mesures fiscals per al 2017 es proposa l’eliminació de la de-
ducció per inversió en accions d’entitats que cotitzen en el segment d’empreses en 
expansió del Mercat Alternatiu Borsari; i es modifiquen les condicions per a gaudir 
del percentatge incrementat previst per a determinats contribuents en la deducció 
per inversió en l’habitatge habitual, amb l’objectiu de no erosionar la progressivitat 
de l’impost.

Amb la voluntat de millorar la funció redistributiva del sistema fiscal, es proposa 
bonificar la quota de l’impost sobre transmissions patrimonials oneroses que grava 
els arrendaments d’habitatges del parc públic destinat a lloguer social i crear una 
tarifa progressiva per a la transmissió d’immobles.

Quant a la millora de gestió de l’impost sobre els habitatges buits, el projecte de 
llei de mesures fiscals contempla la introducció d’un mínim exempt per reduir les 
càrregues de gestió tant per l’administració com pels contribuents d’aquella super-
fície, la desocupació de la qual no afecta a la funció social de l’habitatge. D’aquesta 
manera, es redueixen les càrregues administratives per als contribuents, que no han 
de presentar l’autoliquidació de l’impost en cas que no resulti quota a ingressar, i 
possibilita a l’Administració Tributària de Catalunya dedicar més esforços de con-
trol i inspecció als grans tenidors de pisos buits.

Pel que fa a la recuperació de l’impost sobre els dipòsits en entitats de crèdit 
(IDEC), creat pel Decret-llei 5/2012 i posteriorment regulat per la Llei 4/2014, cal 
recordar que va ésser declarat inconstitucional mitjançant sentències de 28 de maig 
de 2015 del Tribunal Constitucional.

Atesa la inexistència de tribut autonòmic previ per haver estat anul·lat l’IDEC per 
inconstitucionalitat, la Generalitat no va meritar al seu favor la compensació previs-
ta a l’art. 6.2 de la LOFCA. No obstant això, l’impost estatal s’ha configurat com un 
tribut cedit a les comunitats autònomes. La Generalitat percep la recaptació que es 
produeix en el seu territori, tot i que els ingressos per aquest tribut són molt menors 
dels que es preveien amb l’IDEC anul·lat pel Tribunal Constitucional.

Barcelona, 8 de març de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda
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Control del compliment de la Moció 73/XI, sobre la veritat, la justícia 
i el rescabalament de les víctimes de les vulneracions de drets 
humans pels cossos de seguretat
390-00073/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 53433 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’empa-

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

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

Moció 73/XI (número de tramitació 390-00073/11), sobre la veritat, la justícia i el 
rescabalament de les víctimes de les vulneracions de drets humans pels cossos de 
seguretat, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 6 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 53433).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 24.04.2017 al 15.05.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
16.05.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 14.03.2017.

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 53654 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 14.03.2017

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 al punt f) a la Moció 92/XI, sobre els equi-
paments penitenciaris a Barcelona (tram. 390-00092/11), us informo del següent:

El tancament del CP Homes de Barcelona és una oportunitat per reestructurar el 
conjunt del sistema penitenciari de Catalunya, optimitzar recursos, guanyar en efi-
ciència i millorar la dotació de personal a tots els centres penitenciaris.

A continuació es detallen els canvis que generarà el tancament del CP Homes de 
Barcelona en l’organització del sistema penitenciari de Catalunya:

Brians I es converteix en un Centre Penitenciari de preventius
El tancament del CP Homes de Barcelona comportarà la conversió de Brians 1 

en un centre penitenciari de preventius. El dilluns sis de març serà l’últim dia en què 
arribaran nous presos a la Model. A partir de l’endemà, tots els preventius ingressa-
ran directament a Brians 1 (Sant Esteve Sesrovires, Baix Llobregat), el nou centre 
especialitzat per a persones pendents de judici o de sentència de tota la demarcació 
de Barcelona.
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Moviments d’interns
Cronològicament, el procés de tancament del CP Homes requerirà tres grans mo-

viments de trasllat d’interns:
– El primer moviment consistirà en el trasllat d’interns de Brians 1 i Brians 2 cap 

a altres presons, tenint en compte el domicili i l’arrelament territorial dels penats. 
Les destinacions d’aquests interns seran fonamentalment els centres de Mas d’Enric 
(El Catllar, Tarragonès), Ponent (Lleida, Segrià), Lledoners (St. Joan de Vilatorrada, 
Bages) i Quatre Camins (La Roca, Vallès Oriental).

– El segon moviment consistirà en el buidatge de Brians 1 i en el trasllat dels 
seus interns cap al centre veí de Brians 2. D’aquesta manera, Brians 1 estarà a punt 
per a rebre els presos preventius a partir del set de març.

– El tercer moviment consistirà en l’inici del buidatge de la Model. Els primers 
que abandonaran l’Eixample són 127 interns en tercer grau del Centre Obert 1, que 
comparteix recinte però que funciona amb independència de la resta de l’edifici. 
Aquests interns, que només hi van a dormir, es traslladaran fins al Centre Obert 2 
de Barcelona, popularment conegut com la presó de Trinitat. El traspàs començarà 
el 20 d’abril, es farà progressivament i en autogovern.

Està previst que la primera setmana de maig acabi la reubicació dels interns en 
règim obert i comenci el buidatge de la resta de reclusos. Llavors, ja farà dos mesos 
que els preventius ingressen directament a Brians 1. En aquell moment, a la Model 
només hi quedarà la meitat de la població actual, al voltant de 500 persones. La pre-
só s’haurà començat a buidar sense fer-hi cap trasllat, perquè el 80% dels preventius 
només hi passen 47,6 dies de mitjana.

Tots els interns que encara estiguin en presó preventiva es desplaçaran esglao-
nadament cap a Brians 1. En canvi, els penats acabaran a l’equipament penitenciari 
de la demarcació de Barcelona que sigui més proper al seu lloc de residència. Les 
possibles destinacions són Brians 2 (Baix Llobregat), Quatre Camins i Joves (Vallès 
Oriental) i Lledoners (Bages). Està previst que els últims interns abandonin l’edifici 
durant el mes de juny.

Una de les peces clau per al tancament de la Model i la reubicació dels interns 
és Mas d’Enric (El Catllar, Tarragonès). Es tracta d’un centre nou, inaugurat ara fa 
un any i tres mesos. L’equipament està infrautilitzat, disposa de 618 cel·les i d’una 
capacitat total de 1022 reclusos. En canvi, a la presó només hi ha 379 interns. Això 
significa que està al 37,1% d’ocupació. Fins ara, només se n’han obert 5 dels 9 mò-
duls de vida. Els 4 restants encara estan per estrenar.

Entre els mesos d’abril i setembre, coincidint amb l’operació de buidatge de la 
Model, Mas d’Enric obrirà progressivament el sisè, el setè, el vuitè i el novè mòdul. 
Els ocuparan 449 interns procedents fonamentalment de Ponent i de Brians 1. Al-
hora, Mas d’Enric reforçarà la plantilla amb 160 treballadors provinents de diversos 
centres. Aquest moviment farà que 210 persones privades de llibertat estiguin inter-
nes més a prop de casa seva. Les instal·lacions arribaran al nivell òptim de funcio-
nament el mes de setembre, amb una població penitenciària estabilitzada a l’entorn 
dels 800 reclusos.

Abans de l’arribada de les persones encarcerades des d’altres centres, l’Agència 
Catalana de l’Aigua posarà en marxa una depuradora d’aigües residuals que presta-
rà servei tant a Mas d’Enric com al municipi del Catllar. Aquesta nova depuradora 
farà possible que el centre es posi al nivell òptim de funcionament. Fins ara, n’hi 
havia una de més petita, instal·lada provisionalment, amb capacitat per tractar un 
cabal molt limitat.

Mas d’Enric serà el centre més beneficiat per la reubicació dels interns. La presó 
més moderna del sistema augmentarà la població en 449 reclusos i se situarà en el 
81% d’ocupació, que és el seu nivell òptim de funcionament.
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També cal destacar la incorporació de 221 reclusos a Brians 2, 100 a Ponent i 
76 menors de 24 anys a Joves. A la resta d’equipaments, la població penitenciària 
creixerà un màxim del 8%.

Centre

Interns preventius / en primer / segon grau

Capacitat Ocupació

Actual Final Actual Final

Brians 1 1.426 1.426 1.094 76,7% 1.022 71,7%

Brians 2 2.068 2.068 1.311 63,4% 1.532 74%

Wad-Ras 224 224 130 58% 130 58%

Quatre Camins 1.594 1.594 1.244 78% 1.311 82,2%

Puig Basses 1.018 1.018 678 66,6% 687 67,5%

Ponent 1.022 1.022 540 52,8% 640 62,6%

Joves 388 388 220 56,7% 296 76,3%

Mas d’Enric 1.020 1.020 379 37,1% 828 81,2%

Lledoners 1.025 1.025 604 58,9% 638 66,6%

Model 790 Tancat 929 118% Tancat

Total 10.575 9.785 7.129 67,4% 7.129 72,9%

Moviments de treballadors
El tancament del CP Homes de Barcelona es farà garantint tots els llocs de tre-

ball. No hi haurà acomiadaments. Això farà possible un increment general de la 
plantilla a tots els equipaments de règim ordinari (preventius, primer grau i segon 
grau) i dels centres oberts.

Centre
Increment de personal

Actual Final Diferència

Brians 1 604 654 +50

Brians 2 704 759 +55

Quatre Camins 633 656 +23

Joves 261 293 +32

Mas d’Enric 280 440 +160

Ponent 374 404 +30

Lledoners 364 414 +51

Puig de les Basses 392 445 +53

Wad-Ras 136 168 +32

C. Obert Lleida 30 42 +12

C. Obert Trinitat 58 86 +28

Pavelló Hospitalari 47 55 +8

Inversions als centres penitenciaris més antics
En paral·lel a aquesta operació de reubicació d’interns, el Departament de Justí-

cia ha previst inversions per valor de 26 milions d’euros destinades a modernitzar 
els centres penitenciaris més antics de Catalunya. D’aquesta manera, entre els anys 
2017 i 2020 es milloraran els centres penitenciaris de Quatre Camins, Ponent, Bri-
ans 1 i Brians 2.

Construcció de nous equipaments
El tancament definitiu del Centre Penitenciari Homes de Barcelona forma part 

d’una operació per renovar i reordenar els equipaments penitenciaris de la ciutat de 
Barcelona.
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En aquest sentit, el Departament de Justícia ha iniciat els tràmits per construir 
un nou Centre Obert i un nou Centre Penitenciari per a Dones i Preventius a la Zona 
Franca. Això ens permetrà disposar d’un centre penitenciari pensat expressament 
per a dones.

Pel que fa a la previsió de construcció del nou Centre Obert, el calendari és el 
següent:

– 2017: licitació i redacció del projecte.
– 2018: licitació de l’obra i inici de l’obra.
– 2019-2021: execució de l’obra i inauguració del Centre Obert.
Tindrà un cost estimat de 33,3 milions d’euros i una capacitat per a 800 perso-

nes. El Consell Executiu del 14 de febrer del 2017 va aprovar el pla pluriennal que 
permetrà finançar-lo.

El calendari previst per a la construcció del nou Centre Penitenciari per a dones 
i preventius és el següent:

– 2017: disseny del pla funcional.
– 2018: concurs d’idees i licitació del projecte.
– 2019: redacció del projecte.
– 2021: licitació de l’obra i inici de les obres.
– 2022-2025: execució de l’obra i inauguració del Centre Penitenciari.
Tindrà un cost estimat de 75 milions d’euros i una capacitat per a 700 persones.
Durant el 2018 també s’iniciaran els tràmits per construir un nou Centre Obert a 

la ciutat de Tarragona que actualment ja disposa d’un finançament pluriennal apro-
vat pel Consell Executiu del 4 d’octubre de 2016. Aquest edifici substituirà l’actual 
funció de l’antiga presó de la ciutat, de dimensions desproporcionades i instal·laci-
ons antiquades. Les obres costaran 9,6 milions d’euros i l’edifici entrarà en funcio-
nament a finals del 2019.

Barcelona, 10 de març de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Control del compliment de la Moció 95/XI, sobre l’obtenció de dades 
fiscals
390-00095/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017

Control del compliment de la Moció 96/XI, sobre els criteris 
d’avaluació de les baixes laborals
390-00096/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017
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Control del compliment de la Moció 97/XI, sobre el col·lapse dels 
serveis d’urgències
390-00097/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017

Control del compliment de la Moció 98/XI, sobre la situació de la 
sanitat
390-00098/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017

Control del compliment de la Moció 99/XI, sobre l’estat del litoral
390-00099/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 14.03.2017

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre les declaracions de Fèlix Millet en seu 
judicial en el marc de la investigació de diversos casos de corrupció 
que afecten Convergència Democràtica de Catalunya
361-00006/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP Cs (reg. 53415).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017.
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en ponència de Petra Sáiz, presidenta del Consell 
de Col·legis de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració 
Local de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, 
relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00281/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya», el 13.03.2017.

Compareixença en ponència de Luis A. Suárez Arias, degà del 
Col·legi de Registradors de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
353-00284/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya», el 13.03.2017.

Compareixença en ponència de Carles Mateos, responsable de 
Comissions Obreres a l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació 
a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació 
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
353-00289/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya», el 13.03.2017.



BOPC 358
16 de març de 2017

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 116

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de 
Serveis Públics de la Unió General de Treballadors amb relació a la 
Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
353-00290/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya», el 13.03.2017.

Compareixença en ponència de José Antonio Noguera Ferrer, 
professor de sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, 
amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00291/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya», el 24.02.2017.

Compareixença en ponència de Miguel Ángel Mayo Martínez, expert 
en fiscalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00292/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya», el 24.02.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de la Plataforma 
per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària amb relació a la 
Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
353-00293/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya», el 24.02.2017.
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Compareixença en ponència de Jaume Remolà Sans, president de 
l’Associació d’Inspectors Tributaris de la Generalitat, amb relació a 
la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
353-00303/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya», el 13.03.2017.

Compareixença en ponència d’Antoni Duran Sindreu, assessor fiscal 
i professor de dret tributari, amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon 
i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya
353-00304/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya», el 24.02.2017.

Compareixença en ponència de Xavier Casanovas, especialista en 
fiscalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00312/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei del Codi tribu-
tari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Admi-
nistració tributària de la Generalitat de Catalunya», el 24.02.2017.
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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’anàlisi de la 
presència de continguts en relació amb el joc i les apostes en línia
337-00026/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 53080 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’informe Anàlisi de la presència de continguts en re-

lació amb el joc i les apostes en línia, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu 
coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 2 de març 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.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2256/2016, interposat pel president del 
Govern de l’Estat contra l’article 19.6 de la Llei 16/2015, del 21 de 
juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració 
de la Generalitat i dels govern locals de Catalunya i d’impuls de 
l’activitat econòmica
381-00004/11

SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Reg. 50973 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.02.2017

Tribunal Constitucional
El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Pérez de 

los Cobos Orihuel, Presidente, doña Adela Asua Batarrita, doña Encarnación Roca 
Trías, don Andrés Ollero Tassara, don Fernando Valdés Dal-Ré, don Juan José Gon-
zález Rivas, don Santiago Martínez-Vares García, don Juan Antonio Xiol Ríos, don 
Pedro José González-Trevijano Sánchez, don Ricardo Enríquez Sancho y don Anto-
nio Narváez Rodríguez, Magistrados, ha pronunciado

En nombre del rey
la siguiente

Sentencia
En el recurso de inconstitucionalidad núm. 2256-2016, interpuesto por el Aboga-

do del Estado en nombre del Presidente del Gobierno, contra el art. 19, apartado 6, 
de la Ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de 
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la actividad administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos 
locales de Cataluña y de impulso a la actividad económica, que modificó el art. 79 
del Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, aprobatorio del texto refundido de la 
Ley municipal y de régimen local de Cataluña, por denunciada vulneración del art. 
149.1.18 de la Constitución. Ha sido ponente el Magistrado don Antonio Narváez 
Rodríguez, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes
1. Mediante escrito presentado en el registro general de este Tribunal el día 25 

de abril de 2016, el Abogado del Estado, en nombre del Presidente del Gobierno, 
interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el art. 19, apartado 6, de la Ley del 
Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de julio, de simplificación de la actividad 
administrativa de la Administración de la Generalitat y de los gobiernos locales de 
Cataluña y de impulso a la actividad económica (en adelante Ley 16/2015).

2. Los motivos de este recurso de inconstitucionalidad son los que, sucintamente, 
se recogen a continuación:

a) El Abogado del Estado comienza su exposición señalando que el precepto 
impugnado (art. 19 de la Ley 16/2015) modifica los apartados b) y c) del art. 79 del 
Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprobó el texto refundi-
do de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña. Dicho art. 79 del Decreto 
Legislativo 2/2003 versa sobre la constitución de las entidades municipales descen-
tralizadas, estableciendo, a tal efecto, un procedimiento que puede iniciarse a ins-
tancia de la mayoría de los vecinos o ser promovido por el propio Ayuntamiento. 
El Abogado del Estado considera que el art. 19 de la Ley 16/2015, al modificar las 
reglas propias de este procedimiento, infringe de manera mediata la competencia 
que, para establecer las bases del régimen jurídico de las entidades locales, confiere 
al Estado el art. 149.1.18 CE.

b) Para fundamentar esta tesis, el Abogado del Estado sostiene que, aunque es 
cierto que el art. 160.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña (en adelante EAC), 
atribuye a la Generalitat «la competencia exclusiva en materia de régimen local» y 
que art. 151 b) del propio Estatuto contempla igualmente la competencia autonómi-
ca para «la creación, supresión y alteración de los términos tanto de los municipios 
como de las entidades locales de ámbito territorial inferior», no puede ignorarse 
que dichas competencias estatutarias, según se interpretó en la STC 31/2010, de 28 
de junio, FJ 36, deben ser ejercidas con pleno respeto a la competencia básica del 
Estado prevista en el art. 149.1.18 CE. Estamos, por tanto, según afirma el Abogado 
del Estado, ante una «exclusividad impropia», pues la competencia autonómica, por 
más que el Estatuto la califique de exclusiva, debe ejercerse «con pleno respeto y 
sujeción a las bases estatales».

c) Determinado el título competencial aplicable, el Abogado del Estado pone 
de manifiesto que la legislación básica del Estado se ha visto afectada por la Ley 
27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administra-
ción local, que dio nueva redacción al apartado 2 del art. 3 de la Ley reguladora de 
las bases de régimen local (en adelante LBRL) «suprimiendo las entidades de ámbi-
to inferior al municipio del concepto de entidades que gozan de la condición de Enti-
dad Local». La Ley 27/2013 dejó, asimismo, sin contenido el anterior art. 45 LBRL, 
que permitía a las Comunidades Autónomas crear y establecer el régimen jurídico 
de las entidades de ámbito territorial inferior al municipio siempre que respetaran 
unas reglas mínimas de procedimiento. En lugar de dicho precepto, la citada Ley 
27/2013 introdujo un nuevo art. 24 bis que, aunque también prevé que la legislación 
autonómica pueda regular los entes de ámbito inferior al municipio, dispone expre-
samente que dichos entes «carecerán de personalidad jurídica» y constituirán una 
«forma de organización desconcentrada».
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Señala, asimismo, el Abogado del Estado que la Ley 27/2013 también estable-
ce un régimen transitorio para las entidades locales de ámbito territorial inferior al 
municipio que ya estaban constituidas antes de su entrada en vigor o que, en tal mo-
mento, se encontraban en trámite de constitución. En concreto, la disposición transi-
toria cuarta señala, respecto de las primeras, que mantienen su personalidad jurídica 
y sujeta a las segundas al régimen jurídico anterior a la reforma.

A la vista de esta regulación, el Abogado del Estado concluye que el art. 2 del 
Decreto Legislativo 2/2003, cuando atribuye la condición de «entes locales de Cata-
luña» a «las entidades locales descentralizadas», «sólo puede entenderse ya referido 
a las entidades descentralizadas existentes con anterioridad a la entrada en vigor de 
la Ley 27/2013», ya que «los entes de ámbito territorial inferior al municipal sólo 
pueden ser creados como forma de organización desconcentrada».

d) Expuesto el marco normativo fijado por la legislación básica, el Abogado del 
Estado extrae del mismo una conclusión inequívoca: todos los entes de ámbito ter-
ritorial inferior al municipal que inicien sus trámites de constitución a partir de la 
entrada en vigor de la Ley 27/2013 «quedan plenamente integrados en el municipio 
como organizaciones sin condición de entidad local ni atribución de personalidad 
jurídica».

En este punto, señala el representante procesal del Estado que la constitucio-
nalidad del art. 24 bis LBRL (procedente del art. 1.7 de la Ley 27/2013) ha sido 
avalada por la STC 41/2016, de 3 de marzo, FJ 7, resolución en la que el Tribu-
nal Constitucional ha considerado que dicha norma «se sitúa dentro de los márge-
nes del art. 149.1.18 CE». De acuerdo con ello, la modificación introducida en el art. 79 
del Decreto Legislativo 2/2003 por el art. 19.6 de la Ley 16/2015 «consiste en una 
modificación carente en sí de título justificativo, desde la perspectiva jurídico- 
constitucional en la medida en que la reforma introducida por el art. 19.6 de la nor-
ma autonómica impugnada obvia las previsiones contenidas en el art. 24 bis de la 
ley básica estatal en la redacción dada por la Ley 27/2013, el cual establece como 
norma de derecho necesario que los entes de ámbito territorial inferior al municipal 
sólo puedan ser creados como forma de organización desconcentrada, carentes de 
personalidad jurídica».

En suma, la nueva redacción de los apartados b) y c) del art. 79 del Decreto Le-
gislativo 2/2003, introducida por la norma autonómica impugnada, constituye «una 
modificación parcial de un procedimiento que en caso de ser aplicado en los tér-
minos que prevé la legislación autonómica, supondría una vulneración del mandato 
aprobado por el legislador estatal en el art. 24 bis, pues éste sólo contempla a los 
entes de ámbito territorial inferior al municipio como susceptibles de ser creados 
por las CCAA como forma de organización desconcentrada, y carentes de persona-
lidad jurídica».

3. El Pleno, a propuesta de la Sección Cuarta, acordó, por providencia de 28 de 
abril de 2016, admitir a trámite el recurso y dar traslado de la demanda y docu-
mentos presentados, conforme establece el art. 34 de la Ley Orgánica del Tribunal 
Constitucional (LOTC), al Congreso de los Diputados y al Senado, por conducto 
de sus Presidentes, así como al Gobierno y al Parlamento de Cataluña, por conducto de 
sus Presidentes, al objeto de que en el plazo de quince días pudieran personarse en 
el proceso y formular las alegaciones que estimaran convenientes. Asimismo, acor-
dó tener por invocado por el Presidente del Gobierno el art. 161.2 CE, lo que, a su 
tenor y conforme dispone el art. 30 LOTC, produce la suspensión de la vigencia y 
aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso 
–25 de abril de 2016– para las partes del proceso y desde el día en que aparezca pu-
blicada la suspensión en el «Boletín Oficial del Estado» para los terceros, lo que se 
comunicará a los Presidentes del Gobierno y Parlamento de Cataluña. Finalmente, 
se ordenó publicar la incoación del recurso en el «Boletín Oficial del Estado» y en 
el «Diari Oficial de la Generalitat de Cataluña».
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4. El Presidente del Congreso, mediante escrito registrado el día 12 de mayo de 
2016, comunicó que la Cámara se personaba en el procedimiento ofreciendo su co-
laboración a los efectos del art. 88.1 LOTC. Lo mismo hizo el Presidente del Senado 
por escrito registrado el 19 de mayo de 2016.

5. La Abogada de la Generalitat de Cataluña se personó, mediante escrito de ale-
gaciones registrado el 24 de mayo de 2016, interesando la desestimación del recurso 
interpuesto por las razones que, resumidamente, se exponen a continuación:

a) Procede, en primer lugar, la Abogada de la Generalitat al encuadramiento 
competencial del precepto impugnado, poniendo de manifiesto, a estos efectos, que 
el art. 19.6 de la Ley 16/2015 tiene anclaje directo en tres preceptos estatutarios: (i) el 
art. 160 EAC, que fija la competencia exclusiva de la comunidad autónoma en ma-
teria de régimen local; (ii) el art. 151 EAC, que, tras establecer que la competencia 
autonómica en materia de organización territorial, comprende «la determinación, 
creación, modificación y supresión de los entes que configuran la organización ter-
ritorial de Catalunya», alude expresamente en su letra b) a la creación, supresión y 
alteración de la demarcación de los «entes locales de ámbito territorial inferior al 
municipio» y, finalmente (iii) el art. 86.7 EAC, que prevé que las concentraciones 
de población que, dentro de un municipio, formen núcleos separados, puedan cons-
tituirse «en entidades municipales descentralizadas».

Identificados estos preceptos estatutarios como anclaje competencial directo de 
la norma impugnada, la representante procesal de la Generalitat pone de mani-
fiesto que, si bien es cierto que las referidas competencias no pueden ejercerse en 
contradicción con la legislación básica estatal resultante del art. 149.1.18 CE (STC 
31/2010, FJ 100), también lo es que el régimen jurídico de la Administración local 
se caracteriza por su «naturaleza bifronte», quedando sujetas las bases estatales, de 
acuerdo con la doctrina constitucional, a límites intrínsecos que vedan «que puedan 
descender a una regulación detallada, ni tampoco establecer un régimen uniforme 
para todas las entidades locales en todo el Estado».

Descendiendo al ámbito específico de la creación y regulación de los distintos 
entes integrantes de la Administración local, la Abogada de la Generalitat pone de 
relieve que, a diferencia de los entes locales constitucionalmente necesarios, deter-
minados en los arts. 137, 140 y 141 CE, los entes de ámbito territorial inferior al 
municipal son «entidades locales no necesarias o voluntarias» que quedan dentro 
del ámbito de libre disposición de las comunidades autónomas. Éstas gozan, pues, 
de competencia exclusiva para su creación o supresión [STC 214/1989, FJ 4 b)], de lo 
que se deriva «la imposibilidad de que el Estado cree o suprima por decisión propia 
entes locales contingentes por corresponder su creación y diseño al ámbito de libre 
disponibilidad de las comunidades autónomas».

Sería, pues, en ese marco competencial que el art. 86.7 EAC establece, con toda 
legitimidad, que las concentraciones de población que, dentro de un municipio, se 
configuren como núcleos separados, «pueden constituirse como entidades locales 
descentralizadas, esto es, con personalidad jurídica», precepto que se encuentra, a 
su vez, en plena armonía con el ya citado art. 151 b) EAC que prevé la competencia 
autonómica para la creación, supresión y alteración del ámbito territorial de tales 
entidades locales descentralizadas.

b) El expuesto sería, según la Abogada de la Generalitat, un panorama compe-
tencial pacífico en el que habría irrumpido el legislador estatal del siguiente modo: 
(i) modificando el art. 3.2 LBRL, (ii) suprimiendo el art. 45 de la misma Ley y (iii) 
introduciendo en su lugar un nuevo artículo 24 bis. Dicha innovación legislativa 
queda complementada, según se glosa en el escrito de alegaciones, con un régimen 
transitorio que asegura la supervivencia de los entes descentralizados preexistentes 
(disposición transitoria cuarta) y somete a los entes que hubieran iniciado los trámi-
tes de constitución antes del 1 de enero de 2013 a la regulación anterior (disposición 
transitoria quinta). El efecto de conjunto de dicha normativa estatal sería, sencilla-
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mente, eliminar «la potestad del legislador autonómico competente en materia de 
régimen local para crear y regular entes locales contingentes de ámbito inferior al 
municipio... afectando gravemente la competencia de la Generalitat de Catalunya 
sobre los referidos entes locales».

Ante esta nueva normativa estatal, la Abogada de la Generalitat entiende que la 
impugnación del art. 19.6 de la Ley 16/2015 ha de ser rechazada por dos razones. 
La primera, planteada como argumentación principal, es la inconstitucionalidad del 
art. 24 bis de la Ley 27/2013 por vulnerar dicho precepto las competencias autonó-
micas antes reseñadas. La segunda, que se propone con carácter subsidiario, pasa 
por advertir la compatibilidad interpretativa que, en todo caso, existe entre la norma 
impugnada y las nuevas bases estatales.

c) En relación con la inconstitucionalidad del art. 24 bis de la Ley 27/2013, en-
tiende la Abogada de la Generalitat que la existencia de un previo pronunciamien-
to del Tribunal Constitucional, la STC 41/2016, que avala la constitucionalidad de 
dicho precepto no exime a este Tribunal del deber de reexaminar, con ocasión del 
presente recurso, si la referida norma puede ser considerada formal y materialmen-
te básica. En este punto, la representante procesal de la administración autonómica 
considera que la aludida STC 41/2016 ha supuesto una ampliación de facto del ám-
bito material de la regulación básica estatal frente a la interpretación que pacífica-
mente surgía de la doctrina tradicional. Según afirma, la referida resolución salva 
la constitucionalidad del precepto con dos razonamientos que no resultan convin-
centes:

(i) De un lado, la STC 41/2016 argumenta que, de acuerdo con el régimen transi-
torio de la propia de la Ley 27/2013, el legislador autonómico aún puede regular las 
entidades locales inframunicipales preexistentes. Para la Abogada de la Generalitat, 
dicho razonamiento no es, en sí mismo, concluyente, ya que limita el ejercicio de la 
competencia autonómica, estatutariamente asumida, al ámbito de una «legislación 
histórica».

(ii) De otro lado, el razonamiento sustancial que, de acuerdo con el fundamento 
jurídico 7 b) de la STC 41/2016, sirve para salvar la constitucionalidad del art. 24 
bis LBRL sería que dicho precepto no ocupa un nuevo ámbito de regulación, pues, 
a través del mismo, las bases estatales se habrían limitado a cambiar el sentido «po-
lítico» de un espacio normativo que ya había sido ocupado previamente. Así, donde 
antes se autorizaba que los entes de ámbito territorial inferior al municipio pudieran 
tener personalidad jurídica propia, ahora se excluye tal posibilidad por razones de 
eficiencia en el uso de los recursos públicos que son constitucionalmente relevantes 
(arts. 31.2 y 135 CE). Hay, pues, según la Sentencia, un mero cambio de «subjeti-
vidad» municipal en un ámbito de regulación o espacio normativo que las bases ya 
habían marcado como propio. Este segundo argumento también es rechazado por 
la Abogada de la Generalitat, que considera que estamos ante un juego semántico 
que no puede ocultar la realidad subyacente, que es que «la prohibición de constituir 
nuevos entes locales inframunicipales con personalidad jurídica impide a la Gene-
ralitat de Catalunya dotarse de una organización territorial acorde a sus particulari-
dades territoriales, conforme le habilitan los arts. 151 y 160 EAC».

d) Para el caso de que las alegaciones relativas a la inconstitucionalidad del art. 
24 bis de la Ley 27/2013 no fueran acogidas, la Abogada de la Generalitat señala 
alternativamente que el art. 19.6 de la Ley 16/2015, y la consiguiente modificación 
del apartado 1, letras b) y c) del Decreto Legislativo 2/2003, ha de considerarse 
compatible con la legislación básica introducida por la Ley 27/2013. Se aportan dos 
razones en apoyo de tal tesis:

(i) En primer lugar, se afirma que el régimen transitorio de la Ley 27/2013, 
que dispone expresamente que los entes que ya hubieran iniciado sus trámites de 
constitución como entidad de ámbito territorial inferior al municipio se rijan por 
lo dispuesto «en la legislación autonómica correspondiente», lleva consigo la ul-
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traactividad del art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003, de modo que la innovación 
introducida en el mismo seguiría siendo válida en relación con los entes amparados 
en la disposición transitoria quinta de la 27/2013.

(ii) De otro lado, se afirma que debe advertirse que el art. 19.6 de la Ley 16/2015 
realiza una innovación que en nada afecta a los aspectos del art. 79 del Decreto Le-
gislativo 2/2003 que se ven realmente comprometidos por la modificación de las 
bases estatales, ya que aquel precepto se limita a modificar meros aspectos proce-
dimentales que en nada pueden oponerse al art. 24 bis LBRL. En este sentido, la 
Abogada de la Generalitat destaca que el precepto impugnado se ocupa de «aspectos 
muy menores» de procedimiento, limitándose a «reducir los plazos previstos en la 
versión originaria del precepto». Estas variaciones procedimentales no se refieren a 
la naturaleza de los entes que son creados a través del procedimiento regulado. No 
tienen, por ello, la virtualidad de modificar el ámbito de aplicación del art. 79 del 
Decreto Legislativo 2/2003, que resulta de su armonización con las nuevas bases 
estatales. Puede entenderse, así, que el art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003 ha so-
brevivido, no sólo como legislación transitoria para los entes en trámite de constitu-
ción, sino también como procedimiento autonómico para la creación de los nuevos 
entes de ámbito territorial inferior al municipal, que ahora ha de entenderse que son 
«desconcentrados» y que, por ello, carecen de personalidad jurídica.

Estamos, por tanto, según se concluye, ante «la modificación de ciertos extremos 
procedimentales, sin ninguna incidencia en la naturaleza jurídica de la modalidad 
organizativa, descentralizada o desconcentrada, que contempla la legislación básica 
para la gestión de los núcleos de población separados». El art. 79 del Decreto Legis-
lativo 2/2003 puede entenderse, pues, «subsistente para regular la iniciativa, trami-
tación y constitución de los órganos municipales desconcentrados que el apartado 3 
del mismo art. 24 bis LBRL contempla ahora como nueva modalidad organizativa 
para la administración de los núcleos de población separados».

En definitiva, en la medida en que tanto la iniciativa municipal como la vecinal 
para crear estos órganos desconcentrados ha de estar sujeta a condiciones formales 
y procedimentales, el art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003 subsiste como proce-
dimiento autonómico aplicable a estos efectos, razón por la que la modificación de 
plazos introducida en el mismo a través de la norma objeto del presente recurso de 
inconstitucionalidad no se opone a lo dispuesto en el art. 24 bis LBRL.

6. En fecha 27 de mayo de 2016 tuvo entrada en el registro general de este Tribu-
nal el escrito de alegaciones del Letrado del Parlamento de Cataluña, por el que se 
persona en el procedimiento e interesa la desestimación del recurso interpuesto por 
los motivos que, a continuación, se reseñan de forma resumida.

a) El Letrado del Parlamento de Cataluña sostiene, como alegación principal, 
que la norma objeto de impugnación (art. 19.6 de la Ley 16/2015) es plenamen-
te compatible con las bases estatales en vigor. Afirma, en este sentido, que la Ley 
27/2013 supuso, ciertamente, un cambio importante en la configuración jurídica de 
los entes locales de ámbito territorial inferior al municipio. Niega, no obstante, que 
dicho cambio haya tenido el alcance que le atribuye el Abogado del Estado. Para 
entender la verdadera dimensión de la modificación introducida en 2013 en la Ley 
de bases de régimen local ha de comprenderse, según razona, que la Ley 27/2013 no 
ha suprimido estas entidades inframunicipales sino que se ha limitado a cambiar su 
naturaleza jurídica. En otras palabras, estos «entes», como la ley reformadora sigue 
denominándolos, no desaparecen; simplemente se transforman.

En efecto, según refiere, el legislador estatal reconoce expresamente, en el art. 
24 bis LBRL introducido por la Ley 27/2013, que los entes de ámbito territorial in-
ferior al municipio son una forma específica de organización desconcentrada. Para 
el Letrado del Parlamento catalán, es significativo que la nueva regulación no los 
reconduzca, sin más, al régimen de órganos municipales desconcentrados previsto, 
con carácter general, en el art. 24 LBRL. Al contrario, las bases estatales siguen 
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refiriéndose a ellos de forma separada, ahora en el art. 24 bis LBRL, y siguen re-
mitiéndose específicamente, a efectos de desarrollo normativo, a la legislación au-
tonómica.

Esa opción diferenciadora resulta, a juicio del Letrado del Parlamento, trasce-
dente, pues, frente el supuesto regulado en el art. 24 LBRL, en el que «predomina 
la capacidad de decisión autónoma de los municipios», en el caso del nuevo art. 24 
bis LBRL, las comunidades autónomas gozan de un amplio margen de regulación 
«que incluye los requisitos que han de concurrir, la iniciativa para su constitución, 
la organización de estos entes desconcentrados y sus competencias». Así lo acredita, 
según se añade, la técnica legislativa puramente remisoria empleada por el legisla-
dor estatal en el art. 24 bis LBRL, que reenvía a la legislación autonómica en todo 
lo relativo a la regulación de estos «entes» inframunicipales, limitándose la norma 
estatal, por lo demás, a imponer ciertas restricciones en relación con la iniciativa de 
constitución y con la eficiencia de la fórmula organizativa empleada.

De este modo, los «entes» de ámbito territorial inferior al municipio se mantie-
nen como realidad jurídica propia y diferenciada en el ámbito local. Y, respecto de 
ellos, las Comunidades Autónomas no pierden la amplia capacidad legislativa pre-
existente, si bien deben regularlos «bajo unos nuevos parámetros» subjetivos. Pue-
de concluirse, por ello, que las «entidades municipales descentralizadas» a las que, 
utilizando una denominación que procede del propio Estatuto de Autonomía, se 
refiere el art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003 son los mismos «entes» de ámbito 
territorial inferior al municipio que ahora deben entenderse como forma de organi-
zación desconcentrada, carente de personalidad jurídica. Desde esa comprensión de 
la regulación existente, la tesis impugnatoria del Abogado del Estado, según la cual 
la mera reforma del aludido precepto incurre en inconstitucionalidad mediata por 
referirse la norma autonómica reformada (art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003) a 
un tipo de ente que ya no es compatible con las bases estatales, debe ser rechazada 
por las siguientes razones:

(i) En primer lugar, no puede ignorarse que el art. 79 del Decreto Legislativo 
2/2003 es una norma que, en el momento de incorporarse al ordenamiento jurídico 
(Decreto Legislativo 2/2003), era plenamente compatible con el modelo organizati-
vo que entonces establecían las bases estatales. La modificación sobrevenida de esas 
bases operada en el año 2013 por la Ley 27/2013 no convierte el precepto preexis-
tente en inconstitucional más que en aquello que resulte absolutamente incompatible 
con el nuevo marco de regulación, debiendo subsistir en todo aquello que pueda ser 
interpretado de forma concorde con dicha regulación.

(ii) Con dicha premisa, puede advertirse que la modificación que el art. 19.6 de 
la Ley 16/2015 introduce en el art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003 afecta exclu-
sivamente a los requisitos de creación de los entes de ámbito territorial inferior al 
municipio, teniendo «un alcance limitado como es el de reducir un plazo de dos me-
ses a un mes y establecer un nuevo quórum de votación del acuerdo municipal», ele-
mentos novedosos «que no entran en contradicción con la normativa básica, pues se 
trata de aspectos que el nuevo art. 24 bis LBRL remite a la legislación autonómica».

(iii) El recurso del Abogado del Estado no contiene ningún esfuerzo argumental 
tendente a demostrar que la concreta regulación que impugna, de carácter meramen-
te procedimental y de alcance significativamente limitado, se contradice con el art. 
24 bis LBRL. En su lugar, realiza «un planteamiento extremadamente formalista» 
según el cual la mera reforma del art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003 debe ser 
inconstitucional, al referirse dicho precepto a entes «descentralizados» y no «des-
concentrados», obviando que el precepto impugnado (art. 19.6 de la Ley 16/2015) 
no pretende regular ex novo los entes de ámbito territorial inferior al municipal, sino 
que se limita a modificar un aspecto muy puntual de procedimiento, como es lógico 
en una ley transversal, con fines de agilización administrativa, que reforma simultá-
neamente diversas disposiciones legislativas.
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En suma, puede considerarse que el art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003 sigue 
regulando los entes de ámbito territorial inferior al municipio, entes que, tras la Ley 
27/2013, carecen de personalidad jurídica y constituyen una forma de organización 
desconcentrada del propio municipio. La reforma procedimental operada por el art. 
19.6 de la Ley 16/2015, al no pretender regular ex novo dicho sistema organizativo y 
al no afectar directamente a ninguno de los aspectos que resultan incompatibles con 
las nuevas bases no incurre, pues, en vicio alguno de inconstitucionalidad.

b) A lo expuesto añade, asimismo, el Letrado del Parlamento de Cataluña un 
argumento adicional relativo al régimen estatutario en el que se asienta el precepto 
que se impugna. Señala, en este sentido, que el Estatuto de Autonomía de Cataluña 
establece, al amparo de la Constitución, un entramado competencial peculiar en el 
que se distingue, de un lado, el régimen local (art. 160 EAC), que queda sujeto a las 
bases estatales que resultan del art. 149.1.18 CE y, de otro, la «organización terri-
torial» propia de Cataluña. Esta segunda competencia se contempla separadamente 
en el art. 151 EAC, con inclusión expresa de la creación, modificación y supresión 
de los entes de ámbito territorial inferior al municipal, respecto de los cuales el art. 
86.7 EAC establece, a su vez, una suerte de «garantía institucional» y se refiere ex-
presamente a su carácter descentralizado. Este segundo título competencial tendría 
naturaleza exclusiva en sentido estricto, frente a la exclusividad meramente «impro-
pia» de la competencia estatutaria sobre régimen local.

Ese marco estatutario diferenciado, característico del caso catalán, exige, según 
afirma el Letrado del Parlamento, una «fórmula de equilibrio» o, en otras palabras, 
una suerte de «conciliación» entre las distintas normas concurrentes. Buenos ejem-
plos de fórmula conciliatoria serían, en el propio ámbito local catalán, el régimen 
especial de las comarcas, avalado por la STC 214/1989, de 21 de diciembre, FJ 13, 
así como el régimen especial del plan único de obras y servicios en Cataluña (STC 
109/1998, de 21 de mayo). El examen constitucional de la regulación de los entes lo-
cales de ámbito inferior al municipal debería alumbrar también, según razona, una 
fórmula de equilibrio que consintiera la existencia de un régimen especial catalán 
ajustado a las previsiones expresas del Estatuto de Autonomía. En este sentido, la 
forma en que dicho Estatuto regula la competencia exclusiva de la Generalitat en 
materia de «organización territorial» pone de relieve, según añade el Letrado del 
Parlamento, «una voluntad clara del legislador estatutario de ‘interiorizar’ las es-
tructuras locales dentro del sistema general de la organización de la Generalitat de 
Cataluña».

El Letrado del Parlamento de Cataluña invoca, finalmente, las disposiciones adi-
cionales primera y segunda LBRL, que determinan que las exigencias de las normas 
incluidas en la ley estatal han de entenderse «sin perjuicio de las particularidades» 
propias de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de la Comunidad Foral de Na-
varra. El Letrado del Parlamento reconoce que no existe una norma semejante que 
salvaguarde explícitamente las singularidades catalanas, pero entiende, no obstan-
te, que las disposiciones adicionales citadas acreditan, en general, la posibilidad de 
encontrar, en vía interpretativa, la necesaria «conciliación entre el ejercicio de las 
competencias básicas y las previsiones singulares y específicas de los Estatutos de 
Autonomía en materia de organización territorial y local».

7. Por providencia de 1 de junio de 2016 se acordó incorporar a los autos los es-
critos de alegaciones presentados por la Abogada de la Generalitat de Cataluña y 
el Letrado del Parlamento de Cataluña, y en cuanto a la solicitud de levantamiento 
de la suspensión inicialmente acordada, formulada en otrosí por la primera, dar un 
plazo común de cinco días al Abogado del Estado y a la representación procesal 
del Parlamento de Cataluña para que expusieran lo que considerasen procedente al 
respecto.

8. Por escritos que tuvieron entrada en el registro general de este Tribunal los 
días 9 y 13 de junio de 2016 el Abogado del Estado y el Letrado del Parlamento de 
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Cataluña presentaron, respectivamente, sus alegaciones al respecto, acordando este 
Tribunal por ATC 158/2016, de 20 de septiembre, levantar la suspensión acordada.

9. Por providencia de 31 de enero de 2017, se señaló para deliberación y votación 
de la presente Sentencia el día 2 de febrero de dicho año.

II. Fundamentos jurídicos
1. El presente recurso de inconstitucionalidad se interpone por el Presidente del 

Gobierno contra el art 19.6 de la ley del Parlamento de Cataluña 16/2015, de 21 de 
julio, de simplificación de la actividad administrativa de la Administración de la 
Generalitat y de los gobiernos locales de Cataluña y de impulso de la actividad eco-
nómica (en adelante, Ley 16/2015).

Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el Abogado del Estado conside-
ra que el citado precepto vulnera la competencia del Estado en materia de régimen 
jurídico de las Administraciones públicas, en su dimensión de régimen local, pre-
vista en el art. 149.1.18 CE. En concreto, alega que el precepto incurre en inconstitu-
cionalidad mediata al oponerse a lo dispuesto en el art. 24 bis de la Ley reguladora 
de las bases de régimen local (en adelante LBRL). Afirma, en este sentido, que, de 
acuerdo con esta última norma, formal y materialmente básica, y con lo que resul-
ta de las disposiciones transitorias cuarta y quinta de la Ley que la introdujo en el 
ordenamiento jurídico (la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y 
sostenibilidad de la Administración local), los entes de ámbito territorial inferior al 
municipal que se constituyan a partir del 1 de enero de 2013 son, en todo caso, entes 
desconcentrados, carentes de personalidad jurídica. Por ello, la pretensión del art. 
19.6 de la Ley 16/2015 de modificar un precepto legal, el art. 79 del Decreto Legis-
lativo 2/2003, de 28 de abril, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley muni-
cipal y de régimen local de Cataluña, referido a la constitución de entes descentrali-
zados y dotados de personalidad jurídica supondría, según se alega en el recurso de 
inconstitucionalidad, un intento ilegítimo de dar continuidad a una regulación legal 
que resulta claramente incompatible con el contenido actual de las bases del Estado.

La Abogada de la Generalitat y el Letrado del Parlamento de Cataluña interesan, 
por su parte, la desestimación del recurso presentado con los argumentos que han 
quedado ampliamente reseñados en los antecedentes. Resumidamente, ambas repre-
sentaciones coinciden en señalar, de un lado, que la norma básica invocada por el 
Abogado del Estado, el art. 24 bis LBRL, resulta inconstitucional o, al menos, debe 
ser interpretada de un modo que admita una aplicación flexible en aquellos casos, 
como el catalán, en los que existen previsiones estatutarias expresas sobre organi-
zación municipal relativas a entes inframunicipales descentralizados. Afirman, de 
otro lado, que el art. 19.6 de la Ley 16/2015 no contiene, en cualquier caso, ningún 
elemento que se oponga a la aludida norma básica, ya que el precepto autonómico 
impugnado por el Presidente del Gobierno se limita a introducir ciertas modifica-
ciones procedimentales en una norma preexistente, el art. 79 del Decreto Legislati-
vo 2/2003, que, aunque referida a entes descentralizados y dotados de personalidad 
jurídica, puede considerarse que sigue en vigor al menos en dos planos: (i) como 
«legislación histórica» que tiene ultraactividad de acuerdo con la propia disposi-
ción transitoria quinta de la Ley 27/2013 para los procedimientos de constitución 
de entes descentralizados iniciados antes del 1 de enero de 2013, (ii) como legisla-
ción actualmente aplicable, en defecto de norma específica, a la constitución de los 
nuevos entes locales inframunicipales, que han de quedar sujetos a las mismas re-
glas de procedimiento preexistentes, por más que, una vez constituidos, deban ser 
considerados, desde un prisma sustantivo, como entes desconcentrados, carentes de 
personalidad jurídica.

2. Con carácter previo al examen de los motivos de inconstitucionalidad alega-
dos y con la finalidad de alcanzar una mejor comprensión de la problemática plan-
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teada, resulta pertinente reseñar el contenido de la norma que es objeto del presente 
recurso de inconstitucionalidad.

El precepto impugnado forma parte de la Ley 16/2015, de 21 de julio, disposi-
ción legal que, según declara expresamente en su preámbulo, tiene como «principal 
objetivo... establecer una serie de criterios con la voluntad de clarificar y simplificar 
las obligaciones que la normativa vigente impone a las administraciones públicas 
de Cataluña y, por consiguiente, a los ciudadanos y a las empresas» en relación con 
aquellos aspectos «de la actividad económica» que «requieren la intervención de los 
ayuntamientos». A efectos de verificar esta simplificación de la normativa adminis-
trativa para favorecer la actividad económica y empresarial, la Ley 16/2015 modi-
fica diversas disposiciones legales, entre ellas la del Decreto Legislativo 2/2003, a 
la que dedica el capítulo II del título III. Sobre esta concreta reforma la ley declara 
expresamente en su preámbulo, en lo que a este proceso constitucional interesa, que 
pretende modificar y simplificar «la intervención del departamento de la Generalitat 
competente en materia de Administración local en determinados procedimientos».

El precepto concretamente impugnado (art. 19.6) modifica las letras b) y c) del 
apartado primero del art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003. Ambas letras regulan 
el procedimiento de constitución de las entidades locales descentralizadas. En lo 
que estrictamente concierne al procedimiento incoado a iniciativa vecinal (letra b), 
la reforma se limita a reducir el plazo para adoptar el pertinente acuerdo municipal, 
que pasa de los dos meses iniciales a un solo mes. En lo atinente a la tramitación 
común del procedimiento (letra c), el precepto impugnado introduce dos modifi-
caciones. Reduce, de un lado, el plazo inicial de información pública, que era «de 
hasta sesenta días», a un solo mes. Cambia, de otra parte, la mayoría necesaria para 
la resolución de las alegaciones presentadas en el trámite de información pública. 
En este último punto, el precepto preexistente se remitía al art. 114.2 b) del propio 
Decreto Legislativo 2/2003, que exige un voto favorable «de las dos terceras partes 
del número de hecho y, en todo caso, de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la corporación». Con la reforma operada por la Ley 16/2015, el pre-
cepto exige, sin más, «el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
los miembros de la corporación».

En suma, el art. 19.6 de la Ley 16/2015, que es objeto del presente proceso cons-
titucional, modifica el art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003, reduciendo los plazos 
del procedimiento de creación de entes descentralizados y simplificando la mayo-
ría exigida para aprobar las alegaciones presentadas en el trámite de información 
pública. Con ello, el texto del art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003 que queda en 
vigor es el siguiente:

«1. Las concentraciones de población que dentro de un municipio constituyan 
núcleos separados pueden constituirse en entidades municipales descentralizadas, 
de acuerdo con las reglas siguientes:

a) La iniciativa corresponde indistintamente a la mayoría de los vecinos intere-
sados o al ayuntamiento correspondiente.

b) En el primer caso, el ayuntamiento debe adoptar el acuerdo en el plazo de un 
mes a contar desde la presentación de la petición en el registro municipal.

c) El acuerdo municipal sobre constitución de la entidad municipal descentrali-
zada debe determinar las competencias que, de acuerdo con el artículo 82, tiene que 
asumir la entidad, y el sistema de participación en los ingresos del ayuntamiento. 
El acuerdo debe someterse al trámite de información pública por un plazo de un 
mes; una vez transcurrido este plazo, debe remitirse al departamento competente en 
materia de Administración local, junto con la resolución de las alegaciones presen-
tadas, la cual debe adoptarse con el voto favorable de la mayoría absoluta del nú-
mero legal de los miembros de la corporación. También debe realizarse la remisión 
cuando el expediente se ha iniciado a instancia de los vecinos, aunque el acuerdo 
municipal no sea favorable.
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d) La entidad tiene que contar con un órgano unipersonal ejecutivo de elección 
directa y con un órgano colegiado de control, que tienen que escogerse una vez fi-
nalizado el procedimiento que establece el artículo 81 de esta Ley, como requisito 
para la constitución válida de la entidad municipal descentralizada.

2. No puede constituirse como entidad municipal descentralizada el núcleo don-
de tiene la sede el ayuntamiento.»

3. Una vez expuesto el contenido normativo del precepto impugnado, hemos de 
señalar que los términos en los que se plantea la controversia entre las partes no de-
jan lugar a dudas acerca del encuadramiento competencial del art. 19.6 de la Ley 
16/2015, que tanto el Abogado del Estado como los Letrados de la Generalitat y del 
Parlamento de Cataluña relacionan con los arts. 86, 151 y 160 del Estatuto de Auto-
nomía de Cataluña (EAC), señalando, a continuación, todos ellos que estamos ante 
preceptos que han de situarse dentro del marco establecido por la legislación básica 
del Estado en materia de régimen local (art. 149.1.18 CE).

En este punto, ha de señalarse que el art. 19.6 de la Ley 16/2015, al ser una nor-
ma que se limita a reformar el tenor del art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003, en 
relación con la constitución de los entes locales menores, tiene, a todas luces, un 
encaje normativo inmediato en el art. 86.7 EAC, precepto que dispone lo siguiente:

«Las concentraciones de población que dentro de un municipio constituyan nú-
cleos separados pueden constituirse en entidades municipales descentralizadas. La 
ley debe garantizarles la descentralización y la capacidad suficientes para llevar a 
cabo las actividades y prestar los servicios de su competencia.»

La norma estatutaria reproducida se sitúa sistemáticamente dentro del capítulo 
IV («El Gobierno Local») del título II EAC, capítulo del que este Tribunal ha decla-
rado que «ha de ajustarse, necesariamente, a la competencia que sobre las bases de 
la misma corresponde al Estado ex art. 149.1.18 CE, por lo que la regulación esta-
tutaria ha de entenderse, en principio, sin perjuicio de las relaciones que el Estado 
puede legítimamente establecer con todos los entes locales» (STC 31/2010, de 28 de 
junio, FJ 36). No existe, pues, ninguna duda sobre el encuadramiento competencial 
del precepto ni se plantea sobre este punto controversia específica entre las partes, 
que centran, más bien, su discrepancia en la validez y el alcance interpretativo de la 
norma estatal que, al amparo del art. 149.1.18 CE, aparece configurada como legis-
lación básica en relación con la constitución de los entes locales de ámbito territorial 
inferior al municipio.

4. Entrando ya en el examen de la concreta norma que el Abogado del Estado 
entiende vulnerada, debe señalarse que el art. 24 bis LBRL se enmarca en el con-
texto de una amplia reforma de la Ley de bases de régimen local, operada por la Ley 
27/2013, que afecta, entre otros muchos aspectos y en lo que a este proceso cons-
titucional interesa, al régimen normativo de los llamados «entes locales menores». 
En relación con estos, la Ley 27/2013 se caracteriza por introducir una regulación 
de carácter dual:

(i) De un lado, la Ley 27/2013 deroga la normativa contenida en el previo art. 45 
LBRL, salvaguardando, no obstante, el carácter descentralizado y la personalidad 
jurídica propia de las diversas entidades locales de ámbito territorial inferior al mu-
nicipio que han llegado a constituirse al amparo de dicha norma (disposición tran-
sitoria cuarta). Al tiempo, la Ley 27/2013 permite (disposición transitoria quinta) 
que los núcleos de población que, antes del 1 de enero de 2013 hubieran iniciado los 
trámites para constituirse como entidades locales, puedan culminar dicho proceso 
adquiriendo, igualmente, personalidad jurídica propia de acuerdo con lo previsto en 
la correspondiente legislación autonómica.

En relación con este primer marco de regulación, aplicable a los entes ya cons-
tituidos o en proceso de constitución, hemos señalado en nuestra STC 41/2016, de 
3 de marzo, que la regulación introducida por la Ley 27/2013 no sólo mantiene 
el régimen jurídico de la normativa precedente sino que llega incluso a ensanchar el 
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margen de disposición previamente otorgado a las Comunidades Autónomas y a 
los entes locales, ya que, con la derogación del art. 45 LBRL, pierden su eficacia 
«las previsiones básicas que éste contenía sobre la denominación (apartado 1) y los 
acuerdos sobre disposición de bienes, operaciones de crédito y expropiación forzosa 
de las entidades locales menores [apartado 2 c)]». Por ello, concluimos en la citada 
STC 41/2016 que «respecto del régimen básico de las entidades locales menores ya 
creadas (o en proceso de creación antes de determinada fecha), el legislador estatal 
no solo no ha invadido las competencias de las Comunidades Autónomas, sino que, 
al reducir en alguna medida la regulación básica, ha aumentado correlativamente 
el espacio que puede ocupar la normativa municipal sobre organización interna y la 
autonómica sobre régimen local» [FJ 7 b)].

(ii) De otra parte, y en relación con los entes locales menores que se constituyan 
desde el 1 de enero de 2013, la Ley 27/2013 introduce en la Ley reguladora de las 
bases de régimen local un precepto de nuevo cuño, el art. 24 bis, que dispone lo si-
guiente:

«1. Las leyes de las Comunidades Autónomas sobre régimen local regularán los 
entes de ámbito territorial inferior al Municipio, que carecerán de personalidad jurí-
dica, como forma de organización desconcentrada del mismo para la administración 
de núcleos de población separados, bajo su denominación tradicional de caseríos, 
parroquias, aldeas, barrios, anteiglesias, concejos, pedanías, lugares anejos y otros 
análogos, o aquella que establezcan las leyes.

2. La iniciativa corresponderá indistintamente a la población interesada o al 
Ayuntamiento correspondiente. Este último debe ser oído en todo caso.

3. Sólo podrán crearse este tipo de entes si resulta una opción más eficiente para 
la administración desconcentrada de núcleos de población separados de acuerdo con 
los principios previstos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.»

Este segundo ámbito de regulación, aplicable a los entes locales menores que se 
constituyan a partir de la entrada en vigor de la reforma, también ha sido examinado 
por este Tribunal en la aludida STC 41/2016, en la que hemos destacado que el art. 
24 bis LBRL «incluye reglas sobre la iniciativa de creación, denominación y objeto 
(la administración de núcleos de población separados) sustancialmente coinciden-
tes con las previstas en el derogado art. 45 LBRL, sobre cuya legitimidad constitu-
cional y carácter básico ya se pronunció la STC 214/1989, FJ 15, letras a) y b)». De 
este modo, hemos advertido que el nuevo precepto «sigue sin incluir reglas precisas 
sobre creación, organización y competencias (art. 24 bis LBRL)», por lo que «los 
propios municipios y, en su caso, las Comunidades Autónomas habrán de estable-
cerlas» [FJ 7 b)]. Más concretamente, hemos puesto de manifiesto, en relación con el 
único elemento de la nueva regulación que difiere del régimen jurídico precedente, 
que «la sola previsión de que estos entes carecen de personalidad jurídica no elimina 
amplios espacios de desarrollo autonómico y autoorganización local», pues «la per-
sonalidad jurídica propia o régimen de descentralización administrativa no implica 
un estatuto sustancialmente distinto, que garantice amplias esferas de autonomía a 
las entidades locales menores» [STC 41/2016, de 3 de marzo, FJ 7 b)].

De este modo, el régimen jurídico de los entes locales menores que han iniciado 
su proceso de constitución con posterioridad al 1 de enero de 2013, se sitúa en una 
clara línea de continuidad respecto del anteriormente previsto en el art. 45 LBRL, 
con la sola excepción de la concreta configuración subjetiva de los entes, elemento 
que, como queda dicho, hemos entendido que no priva a éstos de la misma sustan-
cia jurídica que antes tenían. En otras palabras, pese a la nueva investidura formal 
que, en el plano subjetivo, otorga el art. 24 bis LBRL a los entes locales menores, 
en el plano material la sustantividad de éstos y el amplio margen de regulación que 
el derogado art. 45 LBRL otorgaba a las comunidades autónomas permanecen in-
alterados.
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Finalmente, cabe destacar que nada dice la nueva base estatal sobre el procedi-
miento de constitución de los entes locales menores, limitándose a señalar al respec-
to, en su apartado segundo, que «[l]a iniciativa corresponderá indistintamente a la 
población interesada o al Ayuntamiento correspondiente» y que este último «debe 
ser oído en todo caso».

5. Lo que acaba de apuntarse en el fundamento jurídico precedente pone de re-
lieve el carácter formal y materialmente básico del art. 24.bis LBRL, que ha sido 
expresamente avalado por este Tribunal en la citada STC 41/2016, de 3 de marzo, 
y reiterado, en un asunto similar al que ahora nos ocupa, en la STC 168/2016, de 6 
de octubre. Como señalamos en la primera de las citadas resoluciones, en términos 
generales y en lo que concierne a los entes locales menores que se constituyan con 
posterioridad al 1 de enero de 2013, el art. 24 bis LBRL establece un régimen jurí-
dico para los entes locales menores que es sustancialmente coincidente con el que 
ya preveía el derogado art. 45 LBRL, cuyo carácter básico fue avalado por la STC 
214/1989, FJ 15. También constatamos allí que, en relación con la norma básica pre-
existente, el nuevo art. 24 bis LBRL ha operado un mero cambio de «subjetividad», 
al pasar a configurar estas organizaciones como «entes desconcentrados del muni-
cipio sin el carácter de entidad local y sin personalidad jurídica propia», problema 
éste «de la subjetividad» que, según añadimos, es «una cuestión que podía regular el 
legislador básico y debe seguir siéndolo ahora con independencia de que las previ-
siones enjuiciadas en este proceso hayan establecido un régimen de signo opuesto» 
al anterior a la reforma. Consideramos, en suma, en la STC 41/2016 que «el legis-
lador básico no ha ocupado más espacio normativo; ha cambiado el sentido político 
de su regulación en el marco del amplio margen de configuración que le asigna la 
Constitución» [FJ 7 b)].

Esta coincidencia sustancial con la regulación precedente, y la constatación de 
que la nueva norma no ha ampliado el espacio de regulación asumido por el Esta-
do, nos ha llevado, pues, a concluir que el art. 24 bis LBRL tiene carácter formal y 
materialmente básico tal y como ya había declarado este Tribunal en relación con el 
precedente art. 45 LBRL en la STC 214/1989.

Ha de reseñarse, asimismo, que en la citada STC 41/2016 abordamos también, 
de manera específica, aunque en relación con otros preceptos distintos al citado art. 
24 bis LBRL, el problema de constitucionalidad que ahora plantean la Abogada de 
la Generalitat y el Letrado del Parlamento de Cataluña, referido a la relación nor-
mativa que presenta la legislación básica del Estado en materia de régimen local 
con el Estatuto de Autonomía en cuanto «norma institucional básica» del ordena-
miento autonómico (art. 147.1 CE). Sobre dicha cuestión declaramos en la referida 
resolución que «es verdad que, tal como destaca el recurso de inconstitucionalidad, 
el Estatuto de Autonomía, en tanto que ‘norma institucional básica’ (art. 147.1 CE), 
puede contener las ‘líneas fundamentales o la regulación esencial’del régimen local 
en el ámbito territorial la Comunidad Autónoma. Ahora bien, también hemos dicho 
que esa regulación esencial vincula solo al legislador autonómico y únicamente en 
la medida en que no contradiga el régimen dictado en ejercicio de ‘la competen-
cia básica que al Estado corresponde en la materia en virtud de la reserva del art. 
149.1.18 CE’ (SSTC 31/2010, de 28 de junio, FJ 36, y 103/2013, FJ 4)» (STC 41/2016, 
de 3 de marzo, FJ 12).

Tal doctrina sobre la relación normativa existente entre la legislación básica en 
materia de régimen local y las normas organizativas contenidas en el Estatuto de 
Autonomía, que la STC 41/2016 se limita a recordar, fue fijada por este Tribunal 
justamente en relación con el marco normativo estatutario que es invocado en el 
presente recurso de inconstitucionalidad por la Abogada de la Generalitat y el Le-
trado del Parlamento de Cataluña. En efecto, fue en la STC 31/2010, de 28 de junio, 
al examinar justamente el capítulo IV (‘el gobierno local’) del título II, del Estatuto 
de Autonomía de Cataluña (en la redacción dada por la Ley Orgánica 6/2006, de 
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19 de julio), cuando este Tribunal afirmó que una regulación estatutaria de «líneas 
fundamentales» del régimen local autonómico puede adoptarse «con el fin de vin-
cular al legislador autonómico» y respetando «en todo caso», «como es obvio», «la 
competencia básica que al Estado corresponde en la materia» (FJ 36). Este Tribunal 
afirmó también entonces, en particular, que el art. 84.2 EAC (que enumera mate-
rias sobre las que los «gobiernos locales» han de tener en todo caso competencias 
propias) constituye una previsión estatutaria que, en cuanto tal, está exclusivamente 
«dirigida al legislador autonómico», descartando que «desplace o impida el ejercicio 
de la competencia estatal en materia de bases de régimen local ex art. 149.1.18 CE»; 
de tal suerte que la «falta de expresa mención en el precepto estatutario a la compe-
tencia estatal ex art. 149.1.18 CE, ni vicia dicho precepto de inconstitucionalidad, ni 
puede impedir de ninguna manera el ejercicio de esa competencia estatal» (FJ 37).

Más recientemente, la ya citada STC 168/2016, de 6 de octubre, ha tenido la 
oportunidad de aplicar esta doctrina en relación con el propio art. 24 bis LBRL, 
abordando, además, un supuesto de hecho que es sustancialmente coincidente con 
el que constituye el objeto del presente recurso de inconstitucionalidad. Se planteaba 
entonces la inconstitucionalidad del art. 24 bis LBRL por su incompatibilidad ma-
nifiesta con la norma del Estatuto de Autonomía de Asturias que garantiza la perso-
nalidad jurídica de las «parroquias rurales», en la consideración de que el legislador 
básico estaba obligado a respetar el Derecho local estatutario. La conclusión de la 
referida Sentencia fue, con apoyo en la doctrina que se ha transcrito de las SSTC 
31/2010 y 41/2016, que «el inciso impugnado [del art. 24 bis LBRL] no ha incurrido 
en inconstitucionalidad por negar el atributo de la personalidad jurídica a los entes 
de ámbito inframunicipal, resultando plenamente aplicable en el ámbito territorial 
del Principado de Asturias».

En suma, el art. 24 bis LBRL es una norma formal y materialmente básica a la 
que debe ajustarse la normativa autonómica de desarrollo y a la que, por tanto, debe 
acomodarse también el precepto que es objeto del presente recurso de inconstitu-
cionalidad, lo que nos obliga a realizar el pertinente juicio de contraste entre am-
bas normas, determinando así si la impugnada incurre o no en inconstitucionalidad 
mediata.

6. Para realizar el juicio de contraste entre la norma básica del Estado y la norma 
autonómica impugnada, ha de recordarse, en primer lugar, cuál es la tesis sostenida 
por el Abogado del Estado en el recurso de inconstitucionalidad.

Según el Abogado del Estado, el nuevo art. 24 bis LBRL introducido por la Ley 
27/2013 ha producido una suerte de petrificación del contenido normativo del art. 
79 del Decreto Legislativo 2/2003, que impide cualquier modificación de las reglas 
contenidas en dicho precepto. De acuerdo con tal tesis, la regulación del art. 79 del 
Decreto Legislativo 2/2003, al referirse en su literalidad a entes descentralizados, 
habría quedado privada, tras la entrada en vigor de la nueva base estatal incluida en 
el art. 24 bis LBRL, de cualquier virtualidad aplicativa que no sea la expresamente 
prevista en la disposición transitoria quinta de la Ley 27/2013, esto es, la de ser el 
cauce formal transitorio de los procedimientos de constitución de entes descentrali-
zados que ya se encontraban abiertos el 1 de enero de 2013. La reforma del precepto 
realizada por el art. 19.6 de la Ley 16/2015, en cuanto innovación del ordenamiento 
jurídico con vocación de disciplinar situaciones jurídicas futuras, no sería, por ello, 
admisible, ya que partiría de un presupuesto radicalmente contrario a lo prescrito en 
la nueva regulación básica, como es la posibilidad de constituir ex novo entes locales 
menores de carácter descentralizado y con personalidad jurídica propia. Sería, por 
ello, irrelevante que el precepto impugnado se limite a regular aspectos formales de 
procedimiento, pues el procedimiento mismo sólo habría pervivido como mera le-
gislación histórica, con un ámbito de aplicación acotado y con vocación de agotarse 
tras un cierto lapso de tiempo.
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Esta tesis del Abogado del Estado se opone, sin embargo, a la línea esencial de 
interpretación del art. 24 bis LBRL que, como ya hemos señalado, ha establecido 
este Tribunal en la STC 41/2016, de 3 de marzo, y ha reiterado en la STC 168/2016, 
de 6 de octubre. En dichas resoluciones, al examinar el carácter formal y material-
mente básico del art. 24 bis LBRL, remarcamos, según se ha expuesto, el alcance 
limitado que la nueva base estatal ha tenido en la configuración jurídica de los entes 
locales menores, en los que ha producido lo que entonces definimos como un mero 
cambio de «subjetividad» que no afecta, sin embargo, a la sustantividad jurídica de 
tal figura. En efecto, tal y como declaramos en la primera de las dos resoluciones ci-
tadas «[l]a personalidad jurídica propia o régimen de descentralización administra-
tiva no implica un estatuto sustancialmente distinto, que garantice amplias esferas 
de autonomía a las entidades locales menores. Así lo declaró la STC 214/1989, FJ 15 
b), refiriéndose a las facultades de tutela atribuidas al municipio, que las Comunida-
des Autónomas podían precisar y aumentar (art. 45.2 LBRL, ahora derogado). Cier-
tamente, la ausencia de personalidad jurídica propia remite al sistema de imputación 
y control de actos característico de las relaciones interorgánicas. No obstante, las 
concretas tareas que correspondan a estas ‘formas de organización desconcentrada’ 
así como las facultades de control y supervisión que el municipio desarrolle respecto 
de ellas siguen dependiendo esencialmente de las opciones organizativas que adop-
ten los propios entes locales en el marco de la legislación autonómica sobre régimen 
local y de las bases ex art. 149.1.18 CE» [STC 41/2016, de 3 de marzo, FJ 7 b)].

Siendo, pues, claro que el simple cambio de subjetividad de los entes locales de 
ámbito inferior al municipio no afecta a la sustantividad de estos, hemos considera-
do que las bases del Estado siguen dejando un amplio espacio de regulación al legis-
lador autonómico. De ahí que pueda entenderse que, tras la entrada en vigor del art. 
24 bis LBRL, el art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003 devino incompatible con las 
bases estatales sólo en lo relativo a la concreta consideración subjetiva de tal insti-
tuto como ente con personalidad propia y que dicho precepto siguió contemplando, 
en lo demás, una misma institución del régimen local, la del «ente local menor». 
Dicho en otras palabras, la nueva base estatal no privó a los entes locales menores 
de la amplia capacidad de autoorganización que la legislación anterior les otorgaba, 
circunstancia que determinó que este tipo de ente, por su singularidad jurídica, con-
servara un cauce formal específico de constitución. Tras la entrada en vigor del art. 
24 bis LBRL, el art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003 siguió, pues, regulando pro 
futuro el procedimiento de constitución de estas organizaciones, resultando, desde 
ese momento, incompatible con las bases del Estado en materia de régimen local 
sólo en aquellos puntos en los que se refería a su configuración subjetiva como entes 
«descentralizados» con personalidad jurídica propia, aspectos sobre los que, como 
ha quedado expuesto, en nada incide el precepto ahora impugnado (art. 19.6 de la 
Ley 16/2015). El art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003 siguió siendo, pues, el cauce 
de desarrollo normativo de los entes a los que alude expresamente el art. 86.7 EAC, 
estando a disposición del legislador autonómico dotarlos, tal y como dicho precepto 
estatutario prescribe, de un amplísimo grado de autonomía.

De este modo, puede entenderse sin mayor dificultad, en la línea de lo argumen-
tado por la Abogada de la Generalitat, que el art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003 
mantuvo su vigencia no sólo como «legislación histórica» aplicable a los entes des-
centralizados que estaban en vías de constitución antes del 1 de enero de 2013, sino 
también como cauce procedimental específico para la constitución, con posteriori-
dad a dicha fecha, de los entes locales menores que, al amparo del art. 86.7 EAC, 
siguen siendo expresión, en su sustantividad como figura del régimen local, de un 
amplio poder de autoorganización. De ahí que la reforma operada a través del pre-
cepto ahora impugnado (art. 19.6 de la Ley 16/2015) no pueda considerarse incom-
patible, en lo que constituye el núcleo de su innovación normativa, con las bases es-
tatales, pues no incide propiamente en la dimensión subjetiva de los entes de ámbito 
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inferior al municipio, limitándose, como se ha visto, a simplificar el procedimiento 
de constitución.

Ahora bien, resulta evidente que la ley reformadora, al retocar las reglas de pro-
cedimiento, utiliza un adjetivo que conlleva la caracterización subjetiva que ha de-
venido incompatible con las nuevas bases. En efecto, en la nueva redacción dada 
a las reglas procedimentales del apartado c) del art. 79.1 del Decreto Legislativo 
2/2003, éste incluye de forma expresa el adjetivo «descentralizada» para referirse a 
la entidad local menor objeto de constitución. Debe, por ello, declararse inconstitu-
cional y nula, por su contradicción con la base estatal, esa concreta referencia. Tal 
declaración de inconstitucionalidad y nulidad ha de ser extendida, por conexión (art. 
39.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional), al resto de referencias que a 
dicho vocablo se contienen en el art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003, en particu-
lar las que se hacen en la rúbrica del precepto, en el encabezamiento del apartado 1 
del mismo («descentralizadas»), en el texto de la letra d) del mismo apartado («des-
centralizada») y en el texto del apartado 2 del aludido precepto («descentralizada»), 
toda vez que, si bien no han sido formalmente recurridas por venir contenidas en la 
anterior redacción de la del Decreto Legislativo 2/2003 que no ha sido modificada, 
las citadas expresiones, que se ajustaban a la legislación básica anterior, han deveni-
do incompatibles con la normativa básica estatal ahora en vigor. La referencia que 
el texto del art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003 hace, tras esta declaración de nu-
lidad, a las «entidades locales» o la «entidad local» ha de entenderse referida a los 
entes locales menores de naturaleza desconcentrada y sin personalidad jurídica a 
que alude el art. 24 bis LBRL, salvo en aquellos casos en los que sea de aplicación 
la disposición transitoria quinta de la Ley 27/2013 por tratarse de entes que iniciaron 
su proceso de constitución antes del 1 de enero de 2013.

Finalmente, sobre una posible incompatibilidad de esa configuración procedi-
mental novedosa con el tenor del art. 24 bis LBRL nada dice el Abogado del Esta-
do en el recurso de inconstitucionalidad, existiendo sobre tal cuestión una ausencia 
absoluta de carga alegatoria que nos exime de cualquier indagación adicional sobre 
ese concreto punto, ajeno al debate planteado en el presente proceso constitucional.

Fallo
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que 

le confiere la Constitución de la Nación Española,
Ha decidido
1.º Declarar que son inconstitucionales y nulas las expresiones «descentraliza-

das» y «descentralizada» contenidas en el art. 79 del Decreto Legislativo 2/2003 
con el alcance establecido en el fundamento jurídico 6.

2.º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a dos de febrero de dos mil diecisiete.
Francisco Pérez de los Cobos Orihuel, Adela Asua Batarrita, Encarnación Roca 

Trías, Andrés Ollero Tassara, Fernando Valdés Dal-Ré, Juan José González Rivas, 
Santiago Martínez-Vares García, Juan Antonio Xiol Ríos, Pedro José González-Tre-
vijano Sánchez, Ricardo Enríquez Sancho, Antonio Narváez Rodríguez. Firmado y 
rubricado.
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4.88. Consells assessors del Parlament

4.88.01. Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i Tecnologia 
(CAPCIT)

Composició del Consell Assessor del Parlament sobre Ciència i 
Tecnologia
414-00001/11

RATIFICACIÓ I DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 53308 / Coneixement: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Benvolguts/des,
Per la present us comuniquem que el dia 24 de gener de 2017 va tenir lloc l’As-

semblea general de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP) on es 
va nomenar nou president el rector de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), Jaume 
Casals i Pons. Així mateix us informem que la resta de la nova junta directiva de 
l’ACUP està formada pel vicepresident i rector de la Universitat Oberta de Catalu-
nya (UOC), Josep Anton Planell i Estany, i el secretari i rector de la Universitat de 
Girona (UdG), Sergi Bonet i Marull. Per tant, agrairem preneu nota que els repre-
sentants de l’ACUP que formen part del Consell Assessor del Parlament sobre Cièn-
cia i Tecnologia (CAPCIT) són els membres de l’actual junta directiva, que segons 
el règim establert en els seus estatuts es renova anualment.

Ben cordialment,

Barcelona, 28 de febrer de 2017
Josep M. Vilalta, secretari executiu

4.90. Règim interior

4.90.05. Pressupost del Parlament

Designació dels diputats interventors per al període pressupostari 
del 2017
231-00002/11

PROPOSTA AL PLE

Al Ple del Parlament
La Mesa Ampliada, en la sessió tinguda el 14 de març de 2017, d’acord amb l’ar-

ticle 37.5 del Reglament, acorda de proposar al Ple la designació de Roger Torrent i 
Ramió, del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’Antonio Espinosa Cerrato, del Grup 
Parlamentari de Ciutadans, i de Jordi Terrades i Santacreu, del Grup Parlamentari 
Socialista, com a diputats interventors per al període pressupostari del 2017.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11

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 lliure per a proveir sis places de l’escala general d’administra-
dor o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Ca-
talunya, 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).

D’acord amb l’article 53 dels Estatuts del règim i el govern interiors, el nombre 
de places convocades quedarà ampliat en el cas que es produeixin vacants entre la 
data de la convocatòria i la de l’inici de les proves.

Bases de la convocatòria

1. Normes generals
1.1. Es convoca el procés selectiu per a proveir sis 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 lliure.

1.2. Les places que restin sense cobrir de la convocatòria de promoció interna, 
aprovada per l’Acord de la Mesa del Parlament de Catalunya del 28 de febrer de 
2017 (BOPC 345, de 2 de març de 2017), s’han d’acumular a les d’aquest 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 simi-
lars.

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, 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 i el text refós de la Llei de taxes i preus públics 
de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2008, del 25 de juny, 
quant a la taxa per la inscripció en les convocatòries per a la selecció del personal 
que ha d’accedir a la Generalitat.

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 

Correcció d'errades de publicació
– El Concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya (501-00002/11), publicat a la pàgina 135, ha estat modificat en el BOPC 358, a la pàgina 75.
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a les funcions pròpies de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

1.6. D’acord amb el que estableix l’article 6 del Decret 389/1996, del 2 de desem-
bre, pel qual es regula l’accés dels ciutadans dels estats membres de la Unió Euro-
pea a la funció pública de l’Administració de la Generalitat, els aspirants admesos 
al procés selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar el conei-
xement de la llengua castellana, 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.

1.7. 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.

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

1.9. 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 el 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 Catalu-
nya (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 ciutadà espanyol o nacional d’algun dels altres estats membres de la 

Unió Europea.
b) Haver fet setze anys i no superar l’edat establerta per a la jubilació forçosa.
c) 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.

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

e) 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. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han 
d’acreditar, mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a 
cap sanció disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pú-
blica en llur estat d’origen.

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 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Les sol·li-
cituds 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 Cor-
reus, de la manera que s’estableix reglamentàriament (correu certificat, en el qual ha 
de constar la data de presentació de la sol·licitud).

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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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 el web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposi-
cions/index.html).

3.3. Juntament amb la sol·licitud, els aspirants han de presentar: 
a) Una fotocòpia confrontada del document oficial d’identitat o d’un document 

oficial acreditatiu de la personalitat. I, en el cas dels aspirants que no tinguin la na-
cionalitat espanyola, una fotocòpia confrontada del document que n’acrediti la na-
cionalitat.

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 
l’Ordre VCP/491/2009, del 12 de novembre, modificada per l’Ordre VCP/233/2010, 
del 12 d’abril.

c) Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran d’acreditar el co-
neixement de la llengua castellana de nivell C2. L’acreditació d’aquest coneixement 
es farà mitjançant la superació de la prova establerta per a aquest fi o la presentació 
d’un dels documents que s’indiquen en la base 7.1.1.d.

d) El resguard del pagament de la taxa d’inscripció que estableix la base 4.1, 
llevat dels aspirants que, en virtut de la base 4.4, tinguin dret a restar exempts del 
pagament, els quals han de presentar, segons que escaigui, o bé un certificat en què 
consti que es troben en situació d’atur i no perceben cap prestació econòmica, expe-
dit per una oficina de treball de la Generalitat o per l’organisme competent en aques-
ta matèria en l’àmbit territorial de què es tracti, o bé la documentació que acrediti 
de manera suficient que estan jubilats, emesa pels òrgans competents en aquesta 
matèria, o bé la documentació que acrediti una discapacitat igual o superior al 33%, 
emesa pels òrgans competents en aquesta matèria.

e) En els casos de persones membres de famílies monoparentals i de famílies 
nombroses de categoria general, a l’efecte de gaudir de la bonificació del 30% de la 
taxa, establerta en l’article 2.1-3 del text refós de la Llei de taxes i preus públics, la 
documentació que acrediti aquesta circumstància.

f) En els casos de persones membres de famílies nombroses de categoria espe-
cial, a l’efecte de gaudir de la bonificació del 50% de la taxa, establerta en l’article 
2.1-3 del text refós de la Llei de taxes i preus públics, la documentació que acrediti 
aquesta circumstància.

g) 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-

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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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. Drets d’examen
4.1. D’acord amb el que estableix la normativa vigent en matèria de taxes i preus 

públics de la Generalitat de Catalunya, per a inscriure’s a la convocatòria, els aspi-
rants han d’abonar la taxa de 38,20 euros.

Amb la bonificació del 30% de la base 3.3.e: 26,75 euros.
Amb la bonificació del 50% de la base 3.3.f: 19,10 euros.
4.2. El pagament de la taxa s’ha de fer mitjançant un ingrés en el compte ES17 

0182 6035 4002 0161 5441 directament a qualsevol oficina del Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria, SA, o mitjançant una transferència en aquest compte. L’aspirant ha 
de fer constar el seu nom com a remitent de l’abonament i adjuntar a la sol·licitud el 
resguard de la imposició.

4.3. El pagament a l’entitat bancària en cap cas no substitueix el tràmit de pre-
sentació de la sol·licitud davant l’Administració dins el termini i de la manera que 
regula la base 3.

4.4. Estan exempts de fer el pagament de la taxa els aspirants que acreditin docu-
mentalment, de conformitat amb el que estableix la base 3.3.d, que dins el termini 
de presentació de sol·licituds estan en situació d’atur i no perceben cap prestació eco-
nòmica o que estan jubilats, o que acreditin una discapacitat igual o superior al 33%.

4.5. La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o la manca d’acre-
ditació documental a l’efecte de l’exempció de pagament significa l’exclusió de l’as-
pirant.

5. Admissió dels aspirants
5.1. Una vegada finit el termini de presentació de sol·licituds, la Direcció de Go-

vern Interior o el Departament de Recursos Humans ha d’aprovar i fer pública mit-
jançant una resolució, en el termini d’un mes, la llista provisional d’aspirants ad-
mesos i exclosos en la convocatòria, i la dels aspirants que han de fer la prova de 
coneixements de llengua catalana i, si escau, de llengua castellana. En la dita reso-
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lució, que s’ha de publicar en el BOPC, han de constar el nom i els cognoms dels 
candidats, a més del motiu o els 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 el web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposi-
cions/index.html).

5.2. 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.

5.3. En el cas que no hi hagi cap reclamació, o vistes les reclamacions presenta-
des, i un cop fetes, si escau, les rectificacions pertinents, la Direcció de Govern In-
terior 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 aspi-
rants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana, i si escau, de llen-
gua castellana, 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. Aquestes llistes també s’han de fer públiques en el 
tauler d’anuncis del Parlament i en el web del Parlament (http://www.parlament.cat/
web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).

6. Tribunal qualificador
6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. 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-

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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ment, els aspirants poden recusar els membres del tribunal si hi concorren les dites 
circumstàncies.

6.6. 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.

6.7. 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.

7. 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: 

7.1. Fase d’oposició
7.1.1. 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 vuitanta preguntes més 
dues de reserva, amb tres respostes alternatives, de les quals només una és correcta, 
sobre el contingut 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 temes que figuren en el temari de l’annex. Un d’aquests temes haurà d’és-
ser extret d’entre els temes 1 a 20 i l’altre, d’entre els temes 21 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 
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el primer resten exclosos del procés selectiu, d’acord amb el caràcter eliminatori 
dels exercicis.

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 5.2, que tenen els coneixements de llengua ca-
talana del nivell de suficiència (certificat C1), o d’un nivell superior, de la Direcció 
General 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.

d) Quarta prova. Té caràcter obligatori i eliminatori per als aspirants que no 
tinguin la nacionalitat espanyola, a fi que acreditin el coneixement de la llengua 
castellana, tant en l’expressió oral com en l’escrita. Consisteix a fer una redacció de 
dues-centes paraules, com a mínim, i a mantenir una conversa amb membres del 
tribunal i, si s’escau, amb els assessors especialistes que aquest proposi.
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El temps de durada d’aquest exercici no pot superar els quaranta-cinc minuts per 
a la primera part i els quinze minuts per a la segona.

La qualificació d’aquest exercici és d’apte/a o no apte/a.
Resten exempts de fer aquesta prova els aspirants que acreditin documentalment 

davant el tribunal, en el termini de deu dies a comptar de la data de la publicació 
de les qualificacions de la segona prova, que estan en possessió d’un certificat con-
forme han cursat la primària, la secundària i el batxillerat a l’Estat espanyol, o del 
diploma superior d’espanyol com a llengua estrangera que estableix el Reial decret 
1137/2002, del 31 d’octubre, o la certificació acadèmica que acrediti que han supe-
rat totes les proves dirigides a obtenir-lo, o el certificat d’aptitud en espanyol per a 
estrangers expedit per les escoles oficials d’idiomes.

El tribunal qualificador ha de fer pública, si escau, la llista d’aspirants exempts 
de fer l’exercici juntament amb les qualificacions de la tercera prova.

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

7.2. Fase de concurs
7.2.1. 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.g, que els aspirants han d’incloure jun-
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.

7.2.2. 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.

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

7.2.4. 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.

8. Desenvolupament de les proves
8.1. 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 web del 
Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.
html/index.html).

8.2. 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 i en el web del Parlament. 
El tribunal, 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 terminis a l’efecte de possibles recursos. Sense subjecció a aquest termini, els 
resultats també s’han de fer públics en el web del Parlament (http://www.parlament.
cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).

8.3. 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.
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9. Publicació dels resultats i proposta de nomenament
9.1. Les qualificacions de les proves i de la fase de concurs s’han de fer públiques 

al tauler d’anuncis del Parlament, 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 
administracions públiques. Amb aquesta publicació es considera feta la notificació 
pertinent als interessats i s’inicia el còmput dels terminis a l’efecte de la presentació 
de possibles recursos.

9.2. 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.

9.3. 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.

9.4. 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.

9.5. 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 
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 notifi-
cació pertinent als interessats; sens perjudici d’això, la proposta també es fa pública 
en el web del Parlament (http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposi-
cions/index.html).

9.6. 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.

9.7. Els candidats aprovats que no hagin estat proposats per a ésser nomenats 
funcionaris, d’acord amb el nombre de vacants, i que en el conjunt de l’oposició ha-
gin obtingut una puntuació inferior, com a màxim, en tres punts respecte a la pun-
tuació de la darrera persona candidata proposada per a ésser nomenada funcionària 
de carrera, s’incorporen, d’acord amb l’ordre de puntuació obtinguda en el conjunt 
de l’oposició, en una llista d’espera per a proveir temporalment les vacants que es 
puguin produir. La selecció dels candidats per a la provisió temporal de les vacants, 
si es produeixen, s’ha de fer entre els cinc primers candidats de la dita llista, mitjan-
çant una entrevista per a comprovar l’adequació dels mèrits de cadascun dels candi-
dats a les funcions de la plaça que s’ha de cobrir. Els candidats no seleccionats no 
perden l’ordre en la llista i han d’ésser cridats per al procediment de provisió següent 
que hi pugui haver, el qual s’ha de fer pel mateix sistema. Aquesta llista té una vi-
gència d’un any a comptar de la data de la proposta de nomenament de funcionaris 
feta pel tribunal.

10. Presentació de la documentació per al nomenament
10.1. L’aspirant que, d’acord amb el que estableix la base 9, 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-
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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.c.
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 administra-
ció pública. Els aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d’acreditar, 
mitjançant una declaració jurada o promesa, que no estan sotmesos a cap sanció 
disciplinària o condemna penal que els impedeixi l’accés a la funció pública en llur 
estat d’origen.

c) Un certificat mèdic oficial que acrediti que no pateix cap malaltia ni defecte 
físic o psíquic que l’impossibiliti d’exercir les tasques pròpies de les places que s’han 
de cobrir, expedit en els tres mesos anteriors a la presentació.

d) 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.

10.2. 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’autoritat convocant, o que no compleixi les condicions i els requisits exi-
gits, no pot ésser nomenat funcionari o funcionària. Sens perjudici de la respon-
sabilitat 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.

11. Nomenament
11.1. Una vegada comprovada la conformitat de tots els documents presentats, 

la Direcció de Govern Interior o el Departament de Recursos Humans ha d’ele-
var la proposta del tribunal a la Mesa del Parlament, perquè acordi el nomena-
ment corresponent. L’acord de nomenament ha d’ésser publicat en el BOPC i en 
el DOGC.

11.2. 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.

11.3. 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 9, seguei-
xi en puntuació l’aspirant proposat pel tribunal.

12. Règim d’impugnacions i al·legacions 
12.1. 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 publi-
cades o notificades, 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 ad-
ministracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant 
la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicades o 
notificades.

12.2. Contra els actes de tràmit de la Direcció de Govern Interior - Departament 
de Recursos Humans i del tribunal que decideixin directament o indirectament el 
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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.

12.3. Contra els actes de tràmit del tribunal no inclosos en la base 12.2, 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
Tema 1
La Constitució espanyola del 1978: estructura, contingut i principis. Els drets fo-

namentals i les llibertats públiques. Els deures. El Tribunal Constitucional.

Tema 2
La Corona. Les Corts Generals. Composició, organització i funcions del Congrés 

dels Diputats i del Senat. El Defensor del Poble. El Govern: composició i elecció del 
president o presidenta. Els ministres. Funcions del Govern.

Tema 3
El poder judicial: funcions i principis. L’organització judicial espanyola. El Con-

sell General del Poder Judicial. El Ministeri Fiscal. El Tribunal Suprem. El Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya.

Tema 4
Organització territorial de l’Estat. Les comunitats autònomes: constitució i com-

petències. Els estatuts d’autonomia: naturalesa jurídica i contingut. Distribució de 
competències. Tipologia competencial.

Tema 5
L’Estatut d’autonomia de Catalunya: concepte, estructura i contingut. Drets, deu-

res i principis rectors. Les competències: tipologia. El procediment de reforma.

Tema 6
Les institucions de la Generalitat de Catalunya en l’Estatut d’autonomia: el Par-

lament, 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 Gene-
ralitat amb la Unió Europea.

Tema 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.

Tema 8
El govern local en l’Estatut d’autonomia de Catalunya: l’organització territorial 

local, el municipi, la vegueria, la comarca i els altres ens locals supramunicipals. 
L’organització institucional pròpia de l’Aran.
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Tema 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-
gal. Els principis pressupostaris. Estructura del pressupost: la classificació orgànica, 
econòmica i funcional per programes.

II. Unió Europea
Tema 10
La Unió Europea. Creació i objectius: objectius polítics i objectius econòmics. 

Membres i sistema institucional: el Consell Europeu, el Consell, la Comissió, el Par-
lament i el Tribunal de Justícia.

Tema 11
L’ordenament jurídic de la Unió Europea. Dret originari: tractats constitutius i 

modificacions. Dret derivat: reglaments, directives, decisions, recomanacions i dic-
tàmens. El principi de primacia i el principi d’efecte directe del dret de la Unió Eu-
ropea.

III. Administració pública. Dret administratiu
Tema 12
L’Administració pública: concepte i principis. El ciutadà o ciutadana com a ti-

tular de drets davant l’Administració. Drets lingüístics. Accés a arxius i registres.

Tema 13
L’organització administrativa de la Generalitat de Catalunya. Principis generals. 

Òrgans: centrals i perifèrics; actius i consultius; col·legiats. L’Administració institu-
cional o instrumental: organismes autònoms i empreses públiques.

Tema 14
L’ordenament jurídic. Sistemes de fonts del dret. La Constitució. La llei: concep-

te i classes. El decret llei i el decret legislatiu. El reglament administratiu.

Tema 15
L’acte administratiu: concepte i classes. La motivació i la forma. El silenci admi-

nistratiu i els actes presumptes.

Tema 16
L’eficàcia de l’acte administratiu. La notificació i la publicació. La invalidesa dels 

actes: actes nuls i actes anul·lables.

Tema 17
El procediment administratiu. Les fases del procediment administratiu: inicia-

ció, ordenació, instrucció i finalització. Els terminis administratius.

Tema 18
La revisió dels actes en via administrativa. Revisió d’ofici. Els recursos adminis-

tratius: concepte i classes. Recurs ordinari i recurs de revisió. El recurs contenciós 
administratiu. La responsabilitat de les administracions públiques.

Tema 19
La contractació administrativa: normativa aplicable. Principis bàsics de la con-

tractació pública. Tipus de contractes. Els procediments de selecció del contractista. 
Requisits per a contractar amb el sector públic.

Tema 20
Preparació dels contractes. L’expedient de contractació. Els plecs de clàusules 

administratives i de prescripcions tècniques. La publicitat de la contractació. L’adju-
dicació i la formalització dels contractes.
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IV. Administració i funció pública parlamentàries
Tema 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.

Tema 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.

Tema 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 
interna del personal. La selecció i el cessament del personal funcionari interí. La 
provisió de llocs de treball: sistemes de provisió i procediment. El reingrés al servei 
actiu.

Tema 24
Les situacions administratives dels funcionaris del Parlament: classes de situa-

cions. Condicions generals de les excedències per conciliació.

Tema 25
Els drets dels funcionaris del Parlament: vacances, llicències i permisos. Règim 

retributiu. Formació i perfeccionament. Els drets i les llibertats sindicals, i la repre-
sentació i la participació del personal.

Tema 26
Els deures, les incompatibilitats i el règim disciplinari dels funcionaris del Par-

lament.

Tema 27
La gestió econòmica del Parlament: el pressupost del Parlament, els pagaments 

i els ingressos.

V. Dret parlamentari
Tema 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.

Tema 29
L’organització del Parlament. Els grups parlamentaris. Els diputats no adscrits. 

La Junta de Portaveus. El president o presidenta i la Mesa del Parlament.

Tema 30
Les comissions: normes generals i tipus. El Ple. La Diputació Permanent.

Tema 31
El funcionament del Parlament: les sessions, l’ordre del dia, els debats, l’adopció 

d’acords, el còmput de terminis i la presentació de documents. L’ordre en les ses-
sions i en el recinte parlamentari.

Tema 32
El procediment legislatiu: la iniciativa legislativa, el procediment legislatiu comú 

i les especialitats del procediment legislatiu.
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Tema 33
L’impuls i el control de l’acció política i de govern: la investidura i la responsa-

bilitat 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.

Tema 34
Les preguntes i les interpel·lacions. Les propostes de resolució. Els programes, 

els plans, els comunicats i les compareixences del Govern.

Tema 35
La transparència en l’activitat parlamentària: transparència, accés a la informa-

ció pública, Registre de grups d’interès i Parlament obert.

NOMENAMENT DE L’ÒRGAN QUALIFICADOR

Acord: Mesa del Parlament, 28.02.2017

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 28 de febrer de 2017, de con-

formitat amb la base sisena del concurs oposició lliure per a proveir sis places de 
l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parla-
mentaris, ha designat per a formar part del tribunal qualificador d’aquesta convoca-
tòria, els membres següents: 

Membres titulars
President: 
Lluís M. Corominas i Díaz, vicepresident primer
Vocals: 
Xavier Muro i Bas, secretari general
Montserrat Alcàcer Jordana, en representació del personal

Membres suplents
President: 
David Pérez Ibáñez, secretari segon
Vocals: 
Miquel Lluís Palomares Amat, director de l’Oficina d’Acció Exterior i de Rela-

cions amb la Unió Europea
Empar Centelles Sabater, en representació del personal
Begoña Benguría i Calera, cap del Departament de Recursos Humans, actuarà 

com a secretària.

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