
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei sobre les voluntats digitals i de modificació dels llibres segon i quart 
del Codi civil de Catalunya
200-00024/11
Pròrroga del termini per a proposar compareixences 9

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la 
corrupció
202-00049/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries
202-00051/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 9

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen 
al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als centres d’en-
senyament sufragats amb fons públics
250-00833/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre l’Escola El Despujol, de les Masies de Voltregà
250-00837/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre la presidència del Centre de Normalització Lingüística 
de Lleida
250-00900/11
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets dels detinguts
250-00901/11
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11
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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
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb garanties de 
seguretat a les escoles
250-00903/11
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’acolliment d’infants refugiats
250-00904/11
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències lingüístiques en 
llengua anglesa
250-00905/11
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

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
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies a la formació 
professional
250-00907/11
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la República De-
mocràtica del Congo
250-00908/11
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre les famílies afectades per l’índex de referència dels 
préstecs hipotecaris
250-00909/11
Tramesa a la Comissió 13
Termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència Diocesana 
d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el Corredor Mediterrani
250-00911/11
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la variant de Banyoles i el tram Serinyà-Besalú de la 
carretera C-66
250-00912/11
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la reforma del Parc de Bombers de la Seu d’Urgell
250-00913/11
Tramesa a la Comissió 14
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre l’Escola Ítaca, de Barcelona
250-00914/11
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15
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Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres de connexió de 
l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7
250-00915/11
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar
250-00916/11
Tramesa a la Comissió 15
Termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i les nenes víc-
times del tràfic d’éssers humans
250-00917/11
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant els incompliments 
del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i de Transports Metropoli-
tans de Barcelona
250-00918/11
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en diversos itine-
raris de la formació professional
250-00919/11
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels alumnes en els 
centres educatius
250-00920/11
Tramesa a la Comissió 16
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic Gran Via - Llobregat, de l’Hos-
pitalet de Llobregat
250-00921/11
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport sanitari a l’Hos-
pitalet de Llobregat
250-00922/11
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
250-00923/11
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la gent gran a 
Catalunya
250-00924/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en l’àmbit universitari
250-00925/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants que pertanyen 
a col·lectius amb risc d’exclusió social
250-00926/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18
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Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set nenes de l’Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
250-00927/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència
250-00928/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere entre menors 
d’edat
250-00929/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la nul·litat del Pla especial de protecció del medi natural 
i del paisatge del Parc del Montseny
250-00930/11
Presentació: GP CUP-CC 19

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del terme «sexe» en 
els diccionaris normatius català i espanyol
250-00931/11
Presentació: GP SOC 21

Proposta de resolució sobre la prevenció, la detecció i la protecció dels menors que 
pateixen abusos sexuals i maltractaments
250-00932/11
Presentació: GP SOC 22

Proposta de resolució sobre la presència de la filosofia en l’ensenyament
250-00933/11
Presentació: Anna Simó i Castelló, juntament amb un altre diputat del GP JS, Sonia Sierra In-
fante, del GP Cs, Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC, Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP, 
María José García Cuevas, del GP PPC, Carles Riera Albert, del GP CUP-CC 23

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció
250-00934/11
Presentació: GP SOC 25

Proposta de resolució sobre l’adequació i la posada en marxa d’un centre de dia i 
una residència per a la gent gran a Santa Coloma de Gramenet
250-00935/11
Presentació: GP Cs 26

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques socials i la dotació pressupostària 
corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00936/11
Presentació: GP Cs 27

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques de seguretat i la dotació pressu-
postària corresponent Santa Coloma de Gramenet
250-00937/11
Presentació: GP Cs 27

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la dotació pressu-
postària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00938/11
Presentació: GP Cs 28

Proposta de resolució sobre la realització d’actuacions científiques, legislatives i ju-
rídiques per a mobilitzar els sediments retinguts als embassaments de la conca de 
l’Ebre, especialment als de Mequinensa i Riba-roja d’Ebre
250-00939/11
Presentació: GP CUP-CC, GP JS, GP SOC, GP CSP 29

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol de bones pràctiques aplica-
ble a les inauguracions de qualsevol tipus d’inversió pública
250-00940/11
Presentació: GP Cs 34
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Proposta de resolució sobre la gasificació dels residus a les plantes de tractament 
de purins
250-00941/11
Presentació: GP CUP-CC, GP CSP 35

Proposta de resolució sobre la pràctica del silvestrisme
250-00942/11
Presentació: GP PPC 36

Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mossos d’Esquadra
250-00943/11
Presentació: GP PPC 37

Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia
250-00944/11
Presentació: GP PPC 38

Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos d’esquadra
250-00945/11
Presentació: GP PPC 39

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre l’Hospital Clínic i Pro-
vincial de Barcelona, corresponent als exercicis del 2010, el 2011 i el 2012
256-00025/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 40
Termini per a proposar compareixences 40

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els encàrrecs de ges-
tió, corresponent al 2013
256-00026/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 41
Termini per a proposar compareixences 41

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el Centre d’iniciatives 
per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 2013
256-00027/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 41
Termini per a proposar compareixences 42

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el retiment de comp-
tes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, corresponent 
als exercicis del 2014 i el 2015
256-00028/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 42
Termini per a proposar compareixences 42

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
Tramitació en Comissió 43

Informe del Síndic de Greuges sobre la seguretat privada a Catalunya i les bones 
pràctiques
360-00022/11
Tramitació en Comissió 43

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret a la convivència
360-00023/11
Tramitació en Comissió 43

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2016, sobre Xaloc, organisme au-
tònom de la Diputació de Girona, corresponent al 2013
258-00017/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 43
Termini per a demanar la presentació de l’informe 44
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 33/2016, sobre les despeses sense 
consignació pressupostària de l’Ajuntament de Montgat, corresponent al 2014
258-00018/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 44
Termini per a demanar la presentació de l’informe 44

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 34/2016, sobre el cost efectiu dels 
serveis de l’Ajuntament de Mollerussa, corresponent al 2014
258-00019/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 45
Termini per a demanar la presentació de l’informe 45

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Salut
410-00006/11
Substitució de diputats 46

Composició de la Comissió de Treball
410-00011/11
Substitució de diputats 46

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals
412-00006/11
Substitució de diputats 46

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 PPC 47

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per a 
Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya
407-00001/11
Adscripció de diputats del GP CUP-CC 47

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
407-00002/11
Adscripció de diputats del GP CUP-CC 48

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00001/11
Canvi de logotip 48

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup per a la Protecció dels Refugiats a Catalunya
395-00022/11
Sol·licitud: GP JS, GP Cs, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC 48

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 237/XI, sobre la recuperació de serveis de 
l’Hospital Comarcal de Blanes i del servei nocturn de centres d’atenció primària de 
la Selva
290-00222/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 325/XI, sobre els treballs interdepartamentals 
per a fer front a la no-graduació en educació secundària obligatòria
290-00300/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50
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Control del compliment de la Resolució 362/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, cor-
responent als exercicis 2010, 2011 i 2012
290-00335/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 364/XI, sobre l’ús de les xarxes socials pels 
comptes oficials del Govern
290-00337/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 365/XI, sobre les obres de reforma de l’es-
tació de Renfe de Manresa i el millorament de la mobilitat ferroviària entre Manresa 
i Barcelona
290-00338/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  56

Control del compliment de la Resolució 371/XI, sobre l’aiguamoll Matusagaratí, de 
Panamà
290-00344/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  56

Control del compliment de la Resolució 372/XI, sobre la contribució de la coopera-
ció catalana a la consolidació de la democràcia a Tunísia
290-00345/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  57

Control del compliment de la Resolució 463/XI, sobre l’accidentalitat viària
290-00433/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  58

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 58/XI, sobre la candidatura de Barcelona com 
a seu de l’Agència Europea del Medicament
390-00058/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 59

Control del compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
390-00065/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 60

Control del compliment de la Moció 66/XI, sobre les mesures per a evitar la segre-
gació educativa
390-00066/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 63

Control del compliment de la Moció 72/XI, sobre l’educació infantil
390-00072/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 66

Control del compliment de la Moció 85/XI, sobre la inversió en les carreteres
390-00085/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 67

Control del compliment de la Moció 100/XI, de suport i reconeixement de la tasca 
dels cossos i forces de seguretat pública
390-00100/11
Designació de la Comissió competent 72

Control del compliment de la Moció 101/XI, sobre el desplegament de la Llei 11/2014, 
per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i 
per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia
390-00101/11
Designació de la Comissió competent 72

Control del compliment de la Moció 102/XI, sobre les polítiques d’acollida a Catalunya
390-00102/11
Designació de la Comissió competent 72

Control del compliment de la Moció 103/XI, sobre l’actuació del Govern davant les 
sol·licituds d’informació i de documentació dels diputats
390-00103/11
Designació de la Comissió competent 73
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Control del compliment de la Moció 104/XI, sobre les actuacions del Govern a la 
província de Lleida
390-00104/11
Designació de la Comissió competent 73

Control del compliment de la Moció 105/XI, sobre l’acció del Govern en matèria 
d’acollida
390-00105/11
Designació de la Comissió competent 73

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Ricard Font i Hereu, president del Consell d’Admi-
nistració d’Aeroports Públics de Catalunya, davant la Comissió de Territori perquè 
informi sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
356-00465/11
Retirada de la sol·licitud 73

Sol·licitud de compareixença de Ramon Farré i Roure, delegat territorial de la Gene-
ralitat a Lleida i vocal del Consell d’Administració d’Aeroports Públics de Catalunya, 
davant la Comissió de Territori perquè informi sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
356-00466/11
Retirada de la sol·licitud 74

Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Mines i Seguretat In-
dustrial davant la Comissió de Territori perquè informi sobre la problemàtica dels 
runams salins i de la mineria del Bages a Súria, Sallent i Balsareny
356-00582/11
Retirada de la sol·licitud 74

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma No al Dofinari de 
l’Aquopolis davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat perquè informi sobre 
els espectacles amb mamífers marins
356-00596/11
Sol·licitud 74

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Coneixement a la consellera de la 
Presidència
330-00053/11
Presentació: president de la Generalitat 74

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat pel vicepresi-
dent del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00054/11
Presentació: president de la Generalitat 75

Encàrrec del despatx del conseller d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i 
Transparència al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00055/11
Presentació: president de la Generalitat 75

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe de les activitats de l’Institut Català Internacional per la Pau corresponent 
al 2016
334-00058/11
Presentació: Xavier Masllorens i Escubós, president de Institut Calatà Internacional per la Pau 76
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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 sobre les voluntats digitals i de modificació dels 
llibres segon i quart del Codi civil de Catalunya
200-00024/11

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC; GP CSP (reg. 55081; 55096; 55114).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 30.03.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de 
lluita contra la corrupció
202-00049/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 31.03.2017 al 13.04.2017).
Finiment del termini: 18.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 31.03.2017 al 13.04.2017).
Finiment del termini: 18.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties 
Estatutàries
202-00051/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 31.03.2017 al 13.04.2017).
Finiment del termini: 18.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.
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Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 31.03.2017 al 13.04.2017).
Finiment del termini: 18.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre els criteris d’admissió dels alumnes als 
centres d’ensenyament sufragats amb fons públics
250-00833/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54938 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 28.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54938)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern a no prendre cap decisió sobre els 
criteris d’admissió de l’alumnat diagnosticat de malaltia celíaca als centres d’ense-
nyament sufragats amb fons públics fins a l’elaboració d’un nou decret d’admissió.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 54939 / Admissió a tràmit: Mesa de la CE, 28.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 54939)

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

El Parlament de Catalunya insta el Departament d’Ensenyament: 
1. Que mantingui la voluntat de respectar els diferents projectes educatius exis-

tents a les Masies de Voltregà i a Sant Hipòlit de Voltregà, considerats a petició dels 
respectius ajuntaments zona única d’admissió d’alumnat, i de continuar amb la ma-
teixa oferta i mantenir en aquesta zona única les tres escoles en funcionament, mal-
grat que la demanda de P3 del curs 2016-2017 en els dos municipis ha estat de 32 
alumnes, i si no és que hi hagués una petició expressa dels dos consistoris en sentit 
contrari.
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2. A establir amb l’escola Despujol i el consistori de les Masies de Voltregà una 
priorització de les necessitats d’espais actuals, amb la finalitat de poder dur a terme 
les intervencions prioritàries per millorar l’espai escolar.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre el garantiment del respecte dels drets 
dels detinguts
250-00901/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.
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Proposta de resolució sobre un servei de menjador sense gluten amb 
garanties de seguretat a les escoles
250-00903/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre l’acolliment d’infants refugiats
250-00904/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre el reforçament de les competències 
lingüístiques en llengua anglesa
250-00905/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institu
cionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.
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Proposta de resolució sobre la concertació de places a la Residència 
Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre la represa i la finalització de les obres 
de connexió de l’autovia A-2 i de l’autopista AP-7
250-00915/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre la promoció del turisme familiar
250-00916/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.
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Proposta de resolució sobre el garantiment dels drets de les dones i 
les nenes víctimes del tràfic d’éssers humans
250-00917/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre la defensa dels consumidors davant 
els incompliments del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya i de Transports Metropolitans de Barcelona
250-00918/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre el foment de la matriculació de noies en 
diversos itineraris de la formació professional
250-00919/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre la regulació del procés d’admissió dels 
alumnes en els centres educatius
250-00920/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre el Pla director urbanístic Gran Via - 
Llobregat, de l’Hospitalet de Llobregat
250-00921/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre l’adjudicació del servei de transport 
sanitari a l’Hospitalet de Llobregat
250-00922/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre la supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès
250-00923/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.
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Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la 
gent gran a Catalunya
250-00924/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre la violència i la vulneració de drets en 
l’àmbit universitari
250-00925/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre l’accés a la universitat dels estudiants 
que pertanyen a col·lectius amb risc d’exclusió social
250-00926/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set 
nenes de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
250-00927/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio
nals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució de suport al Pacte per la dependència
250-00928/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere 
entre menors d’edat
250-00929/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 31.03.2017 al 10.04.2017).
Finiment del termini: 11.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Proposta de resolució sobre la nul·litat del Pla especial de protecció 
del medi natural i del paisatge del Parc del Montseny
250-00930/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 54365 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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 arran de la nul
litat del Pla especial del Parc del Montseny, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 16 de desembre de 2016 la Sala del Contenciós Administratiu del Tri

bunal Suprem va dictar una sentència que determina la nul·litat de ple dret de l’actual 
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Pla Especial de Protecció del Medi Natural i del Paisatge del Parc del Montseny. 
Com a conseqüència d’aquesta sentència, torna a estar vigent l’anterior Pla Especi
al dels anys 1977 i 1978 pels municipis barcelonins i gironins respectivament, però 
deixen d’estar especialment protegides les més de 1.700 hectàrees de l’ampliació 
aprovada el 2008.

Els planejaments urbanístic dels municipis del Parc es veuran afectats per aques
ta Sentència en la mesura que les seves normes pel sòl no urbanitzable facin remis
sió al Pla Especial del 2008, i especialment en les zones de l’ampliació del Parc que 
no estaran ara protegides per cap Pla Especial i poden restar com a mer sòl no ur
banitzable malgrat el seu valor natural.

El Pla del 77, que ara resta vigent, ja era a l’inici del segle xxi un instrument 
superat per les noves normatives sectorials que han anat entrant en vigor ja que ha 
quedat totalment desfasat i no garanteix el projecte territorial del Parc del Montseny 
amb la protecció de les 1.700 hectàrees de l’ampliació del 2008, ni les actuacions de 
les diputacions en l’àmbit de tota la Reserva de la Biosfera del Montseny, que abasta 
la quasi totalitat de la superfície dels municipis del Parc.

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

Proposta de resolució
1. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que aprovi un nou decret de 

Declaració del Parc Natural del Montseny i l’estudi d’impacte ambiental estratègic, 
que atribueixi la gestió del Parc Natural del Montseny a les Diputacions de Barce
lona i Girona.

2. Mostrar el ferm compromís del Parlament de Catalunya amb la protecció del 
Parc Natural del Montseny, dels seus valors naturals i del seu patrimoni cultural i 
paisatgístic.

3. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que treballi de forma coor
dinada amb la Diputació de Girona, la Diputació de Barcelona, els propietaris fores
tals, les organitzacions de defensa i protecció de l’espai natural, per tal d’assolir un 
ampli consens, tant des del punt de vista social com institucional.

4. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que iniciï els treballs per a 
l’aprovació d’un nou Pla Especial de Protecció del Montseny que inclogui i desen
volupi l’ordenança d’usos del Parc Natural amb l’horitzó de tenir l’aprovació inicial 
abans d’un any.

5. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que suspengui de manera 
cautelar i provisional l’atorgament de llicències, tant d’obres, edificació, parcel·la
ció, reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, exceptuant obres de 
manteniment o rehabilitació de construccions ja existents destinades a habitatge o a 
dependències pròpies d’activitats agrícoles o ramaderes, així com de la instal·lació 
o ampliació d’activitats o usos concrets de llicències dins l’àmbit de tota la Reserva 
de la Biosfera del Montseny fins l’aprovació del nou Pla Especial de Protecció del 
Montseny.

6. Notificar els acords d’aquesta resolució als ajuntaments del Parc del Montseny, 
els consells comarcals del Parc, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Girona i 
el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUPCC
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Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del 
terme «sexe» en els diccionaris normatius català i espanyol
250-00931/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 54483 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada 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 la modificació de 
les accepcions del terme «sexe» en els diccionaris normatius català i espanyol, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència mas

clista, utilitza l’expressió violència masclista perquè considera que «el masclisme 
és el concepte que de forma més general defineix les conductes de domini, control 
i abús de poder dels homes sobre les dones i que, alhora, ha imposat un model de 
masculinitat que encara és valorat per una part de la societat com a superior».

Actualment, en la nostra societat vivim envoltats de micromasclismes, actituds 
gairebé imperceptibles que hem acceptat com a normals però que porten a tenir 
actituds de superioritat vers les dones. Le llenguatge quotidià és ple d’expressions 
masclistes.

En el Diccionari de la Llengua Catalana, que, segons l’Institut d’Estudis Cata
lans (IEC), és el text canònic, normatiu i de referència, el concepte «sexe» té les se
güents acceptacions: 

1 1 m. [LC] [ZOA] [BI] Conjunt de les peculiaritats bioquímiques, fisiològiques 
i orgàniques que divideixen els individus d’una espècie en mascles i femelles i fan 
possible entre ells, mitjançant els adequats processos de conjugació o fecundació, 
una periòdica modificació de la informació genètica.

1 2 m. [LC] [MD] Sexualitat .
2 1 m. [LC] [BI] Conjunt d’individus de l’un o de l’altre sexe. S’admeten socis 

d’ambdós sexes.
2 2 [LC] el bell sexe [o el sexe dèbil] Les dones.
3 m. [LC] [MD] [ZOA] Òrgans genitals externs.
El concepte «sexo» en el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) té 

les següents definicions: 
Sexo
Del lat. sexus.
1. m. Condición orgánica, masculina o femenina, de los animales y las plantas.
2. m. Conjunto de seres pertenecientes a un mismo sexo. Sexo masculino, femenino.
3. m. Órganos sexuales.
4. m. Actividad sexual. Está obsesionado con el sexo.
bello sexo
1. m. sexo débil.
sexo débil
1. m. Conjunto de las mujeres.
sexo feo
1. m. sexo fuerte.
sexo fuerte
1. m. Conjunto de los hombres.
Les paraules del nostre llenguatge habitual són molt importants per a la norma

lització d’una societat lliure de connotacions masclistes. Definicions com «sexe dè
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bil» quan es tracta de dones que s’utilitzen actualment, juguen en contra d’aquesta 
lluita contra les desigualtats entre dones i homes i contra la violència masclista.

Aquests termes són pejoratius i discriminen a les dones. La terminologia que 
s’utilitza en el llenguatge és molt important per les connotacions que porten, sobre
tot quan estigmatitzen a les persones.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Demanar a l’Institut d’Estudis Catalans que modifiqui i actualitzi les accepci

ons de «sexe» en el Diccionari de la Llengua Catalana per a eliminar les referències 
a les dones com a sexe dèbil.

2. Instar el Govern de l’Estat a demanar a la Real Academia Española (RAE) 
que modifiqui i actualitzi les accepcions de «sexe» en el seu diccionari per a elimi
nar les referències a les dones com a sexe dèbil i als homes com a sexe fort.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la prevenció, la detecció i la protecció 
dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments
250-00932/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 54484 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Esther Niubó 

Cidoncha, diputada, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Parlamentari Socia
lista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parla
ment, presenten la Proposta de resolució sobre la prevenció, detecció i protecció dels 
menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons la campanya de la Unió Europea, 1 de cada 5 infants pateixen abús se

xual en la seva infància i/o adolescència, és a dir, un 20% de la societat pateix 
aquests abusos. El 80% dels abusos es produeixen dins de l’entorn familiar, i el 
43% d’aquests provenen del pare de l’infant. Només el 10% de les víctimes dema
nen ajuda, la resta queda en silenci i alguns s’atreveixen a denunciar els abusos que 
han patit quan ja són adults. Els abusos sexuals a menors són un problema de desco
neixement social, on l’agressor exerceix un abús de poder que impedeix als menors 
dirigirse a un adult per demanar ajudar i aturar aquests abusos.

Actualment els menors continuen desprotegits. És necessari fer una prevenció, 
detecció i coordinació entre els diferents departaments i administracions per poder 
tenir cura dels menors i que puguin tenir les eines necessàries al seu abast per poder 
demanar ajuda i saber comunicar la situació d’abús o maltractament que pateixen.

A Catalunya existeixen el Protocol marc d’actuacions en casos d’abusos sexuals 
i altres maltractaments greus a menors, i el Protocol d’actuació entre els departa
ments de treball, afers socials i famílies i d’ensenyament, de prevenció, detecció, 
notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltractament infantil i ado
lescent en l’àmbit educatiu. Però sense els recursos necessaris per difondre’ls, for
mar els professionals i fer un seguiment acurat, els protocols no són suficients i no 
funcionen.
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Segons la Convenció de l’ONU sobre els Drets de l’Infant de l’any 1989, «els 
infants tenen dret a la protecció contra totes les formes d’explotació i abús sexual». 
És per aquest motiu que l’Administració ha de vetllar per les víctimes que han patit 
abusos sexuals en la seva infància i/o adolescència i destinar tots els recursos neces
saris per tenir cura d’aquests menors i prevenir aquests abusos.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Elaborar mesures de prevenció obligatòria dels abusos a menors als centres 

escolars, i destinar els recursos econòmics necessaris per formar i especialitzar 
els professionals perquè puguin detectar les senyals d’abús sexual infantil entre els 
alumnes, incloent la formació dels protocols existents.

2. Destinar recursos econòmics per formar i especialitzar els professionals dels 
entorns escolar, sanitari, policial i judicial, implicats en la prevenció, detecció i pro
tecció dels menors que pateixen abusos sexuals.

3. Escurçar els processos judicials dels menors per garantir el benestar psicològic 
de les víctimes, evitant que els menors hagin d’explicar més d’una vegada els seus 
testimonis, per així no haver de reviure el trauma.

4. Elaborar, en un termini màxim de 3 mesos, mesures d’atenció especialitzada i 
suport pels adults que van patir abusos sexuals en la seva infància i/o adolescència.

5. Elaborar, en un termini màxim de 3 mesos, mesures d’atenció especialitzada 
i suport per les mares de fills que han patit abusos sexuals en la seva infància i/o 
adolescència.

6. Elaborar, en un termini màxim de 3 mesos, campanyes de prevenció i sensibi
lització dels abusos sexuals a menors per conscienciar la societat.

7. Destinar els recursos econòmics necessaris per dotar línies de subvenció per 
a les entitats que atenen a les víctimes i supervivents adults d’abusos sexuals en la 
infància i l’adolescència.

Palau del Parlament, 9 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Esther Niubó Cidoncha, 

Eva Martínez Morales, diputats GP SOC 

Proposta de resolució sobre la presència de la filosofia en 
l’ensenyament
250-00933/11

PRESENTACIÓ: ANNA SIMÓ I CASTELLÓ, JUNTAMENT AMB UN ALTRE DIPUTAT 

DEL GP JS, SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS, RAFEL BRUGUERA BATALLA, 

DEL GP SOC, JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP, MARÍA JOSÉ 

GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC, CARLES RIERA ALBERT, DEL GP CUP-CC

Reg. 54658 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Anna Simó i Castelló, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parla

mentari de Junts pel Sí, Josep Maria Forné i Febrer, diputat del Grup Parlamenta
ri de Junts pel Sí, Sonia Sierra Infante, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del 
Grup Parlamentari de Ciutadans, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parla
mentari Socialista, Jéssica Albiach Satorres, portaveu a la Comissió d’Ensenyament 
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, María José García Cuevas, por
taveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parlamentari del Partit Popular de 
Catalunya, Carles Riera Albert, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup 
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Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular  Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent sobre per la presència de la filosofia en l’ensenyament, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament.

Exposició de motius
La presència de la filosofia en la formació i en l’ensenyament permet als infants 

i als joves no només descobrir l’existència d’una disciplina acadèmica, sinó fomen
tar uns hàbits en el seu comportament intel·lectual, així com educar una mirada a la 
vida, tant personal com col·lectiva.

És important estimular en els joves un pensament propi, afavorir la comprensió 
de la realitat com un fet complex, fomentar la crítica i l’autocrítica com actituds que 
ajuden a ser prudents i tolerants o cercar un punt de raonabilitat com a espai de tro
bada entre posicions discrepants. Per això, la filosofia al batxillerat no només és una 
assignatura, és també una manera de presentar un estil de vida.

En aquest sentit, cal destacar la crida feta pels professors i intel·lectuals italians 
en l’Appello per la filosofia, 1992: «Dirigim una crida a tots els parlaments i governs 
del món perquè vingui confirmat i reforçat, o introduït a ple dret, en totes les escoles 
l’estudi de la filosofia en el seu curs històric [...] com a premissa indispensable per un 
autèntic encontre entre els pobles i les cultures i per la fundació de noves categories 
que superin les contradiccions actuals i orientin el camí de la humanitat vers el bé.»

També és remarcable la Declaració de París (1995): «Confirmem que el foment 
del debat filosòfic en l’educació i en la vida cultural constitueix una aportació pri
mordial a la formació dels ciutadans al posar en exercici la seva capacitat de judici, 
que és fonamental en tota democràcia», o el pronunciament de la UNESCO (2005): 
«La filosofia és una escola de llibertat que no només elabora instruments intel·lec
tuals que permeten analitzar i comprendre conceptes fonamentals com la justícia, 
la dignitat i la llibertat, sinó que també crea la capacitat per pensar i emetre judicis 
amb independència, incrementa la capacitat crítica per emprendre i qüestionar el 
món i els seus problemes i fomenta la reflexió sobre els valors i els principis». La 
mateixa UNESCO hi continua insistint en l’informe La filosofia, una escola de lli-
bertat (2007).

Finalment, cal fer referència al Document per a la dignificació de la Filosofia al 
nou batxillerat, del 2008, signat per totes les universitats i entitats catalanes amb 
estudis de Filosofia i els manifestos de Tarragona (2014), de Vilafranca del Penedès 
(2015) i de Vic (2016).

Per tant, per tal que la filosofia tingui un paper clau i estigui present a l’ESO, al 
Batxillerat i a la Formació Professional, ja que s’entén que aquests són els cursos on 
es formen «els criteris essencials per esdevenir ciutadà lliure i crític», presentem la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Que la filosofia tingui un paper clau en el currículum docent.
2. Que es mantingui l’ensenyament de la filosofia a tota l’etapa de batxillerat.
3. Que la filosofia sigui present en les etapes on es formen els criteris essencials 

per esdevenir, posteriorment, ciutadà lliure i crític i que es garanteixi que arribi a 
tot l’alumnat.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017.
Anna Simó i Castelló, portaveu a la CE GP JS; Josep Maria Forné i Febrer, 

diputat GP JS. Sonia Sierra Infante, portaveu a la CE GP Cs. Rafel Bruguera Ba
talla, diputat GP SOC. Jéssica Albiach Satorres, portaveu a la CE GP CSP. María 
José García Cuevas, portaveu a la CE GP PPC. Carles Riera Albert, portaveu a la 
CE GP CUPCC
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Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció
250-00934/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 54835 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat del Grup Parlamen

tari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Pro
fessional d’Automoció, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Treball, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Centre de Formació Professional d’Automoció es crea mitjançant el Decret 

164/2014 de 16 de desembre de 2014, amb la finalitat d’impartir una oferta de For
mació Professional integrada –reglada inicial, continua i ocupacional– relacionada 
amb el sector de l’automoció i amb els sectors auxiliars i també inclou oferta for
mativa dirigida a les empreses segons les seves necessitats de formació, així com la 
formació de demanda de les empreses. S’adscriu, inicialment al Servei d’Ocupació 
de Catalunya.

El Centre no té actualment un òrgan de direcció específic constituït, sinó que en 
el procés de posada en marxa se li ha donat suport des del departament o departa
ments que han tingut competències en cada moment i des del propi Servei d’Ocupa
ció de Catalunya. En aquest darrer organisme, sí que existeix la preceptiva presèn
cia dels agents socials, entre ells els sindicats. D’altra banda, per poder participar 
en l’orientació estratègica, es va constituir el Consorci de Formació Professional de 
l’Automoció, entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Martorell i el Clús
ter de la indústria de l’automòbil a Catalunya, que preveu actualment en els seus 
estatuts la constitució d’un Consell Social, on han d’estar representats els sindicats.

La construcció del centre s’inicia l’1 de gener de 2012 i finalitza el 31 de desem
bre de 2014 amb una inversió de 17.960.689 €: Infraestructura 16.205.000 € i equi
pament i mobiliari 1.755.689 € (6 M€ rebuts el 2010 de subvenció del Ministerio de 
Trabajo).

Finalment, es va inaugurar el 20 de març de 2015, ara fa més de dos anys. Estava 
previst que l’any 2016 passessin pel Centre de Formació Professional d’Automoció 
uns 300 alumnes, quan la seva capacitat màxima arriba fins a 14.000 alumnes/any 
dels quals: 

– Fins a 480 alumnes poden ser de Formació Professional Inicial.
– Entre 1.700/2.000 alumnes del col·lectiu de persones aturades.
– Fins a 12.000 treballadors en actiu del sector.
Tenint en compte la necessitat de personal qualificat, expressada per entitats i 

empreses del sector, i les actuals taxes d’atur, creiem intolerable tenir un centre com 
aquest en uns baixíssims nivells d’activitat. A més, cal afegir que cada mes que pas
sa pren més força la possibilitat de construir un centre d’igual característiques però 
en mans de les empreses del sector de l’automoció, fent inútil de manera indefinida 
la inversió pública ja realitzada.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Posar en marxa i desplegar plenament l’oferta formativa del Centre de Forma

ció Professional d’Automoció pel curs vinent 201718.
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2. Treballar amb els agents socials i econòmics per tal d’assegurar una bona tran
sició entre la formació del centre i el món laboral

3. Comptar amb els agents socials com a membres de la direcció del Centre de 
Formació Professional d’Automoció.

Palau del Parlament, 15 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’adequació i la posada en marxa d’un 
centre de dia i una residència per a la gent gran a Santa Coloma de 
Gramenet
250-00935/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54862 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, 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 l’adequació i po
sada en marxa d’un centre de dia i una residència per a la gent gran a Santa Coloma 
de Gramenet, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
Des de la ciutadania de Santa Coloma de Gramenet, representada en la platafor

ma SOS Gent Gran i amb l’aprovació en seu plenària de tots els grups municipals 
que conformen l’Ajuntament de l’esmentat municipi, es reivindiquen inversions per a 
dur a terme projectes que garanteixin la dignitat de les persones majors de la ciutat.

Entenem que es obligació de l’Administració competent garantir la cobertura pú
blica de centres de dia i residencies als municipis del nostre territori.

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. Garantir el recursos pressupostaris necessaris per a complir amb l’acord d’aper

tura total de les places pendents i acordades a la residencia pública Ramon Beren
guer de Santa Coloma de Gramenet.

2. Destinar els recursos pressupostaris necessaris per a la construcció d’un cen
tre de dia públic a Santa Coloma de Gramenet.

3. Garantir la concertació de places residencials per a persones majors de 65 
anys amb trastorn mental a Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques socials i la dotació 
pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00936/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54863 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, 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 l’atenció a polí
tiques socials i dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Entenem que es obligació de l’Administració competent treballar per garantir la 

cobertura de les polítiques socials que demanden les administracions i habitants del 
territori, en aquesta línia traslladem un conjunt de actuacions e inversions per a la 
ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

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. Dotar els recursos humans necessaris als jutjats de Violència de Gènere 

(VIDO) de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, per tal de reduir el temps d’es
pera de les víctimes en seu judicial.

2. Garantir la concertació dels serveis de Llarresidència per a persones amb dis
capacitat intel·lectual al municipi de Santa Coloma de Gramenet.

3. Garantir 90 places del servei sociosanitari per a persones amb trastorn cogni
tiu a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques de seguretat i la 
dotació pressupostària corresponent Santa Coloma de Gramenet
250-00937/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54864 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Matías Alonso Ruiz, diputat 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’atenció a polí
tiques de seguretat i dotació pressupostaria corresponent a Santa Coloma de Gra
menet, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text se
güent: 

Exposició de motius
Entenem que es obligació de l’Administració competent treballar per garantir la 

cobertura de les polítiques de seguretat pública que demanden les administracions i 
habitants del territori, en aquesta línia traslladem un conjunt de actuacions e inver
sions per a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.
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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. Destinar els recursos pressupostaris necessaris per tal d’incrementar el nom

bre de bombers total per torn al parc de bombers de Santa Coloma de Gramenet 
amb l’objectiu d’incrementar el rati d’efectius per habitant a la ciutat.

2. Atès que la ciutat de Santa Coloma de Gramenet compta amb un del ratis mes 
baixos en termes de policia per habitant de l’entorn, destinar els recursos pressu
postaris necessaris per tal d’ampliar la plantilla de Mossos d’Esquadra destinats a 
la ciutat.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Matías Alonso Ruiz, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la 
dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00938/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54865 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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’atenció a polí
tiques d’educació i dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Grame
net, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Entenem que es obligació de l’Administració competent treballar per garantir la 

cobertura de les polítiques de educació que demanden les administracions i habi
tants del territori, en aquesta línia traslladem un conjunt de actuacions e inversions 
per a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet.

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. Incrementar els recursos pressupostaris necessaris destinats per tal de dotar 

una assignació econòmica a la ciutat de Santa Coloma de Gramenet que permeti 
desenvolupar projectes socioeducatius integrals en el territori amb el vist i plau de 
la comunitat educativa.

2. Incrementar l’assignació de recursos pressupostaris destinats a centres edu
catius públics de la ciutat de Santa Coloma de Gramenet per tal de poder comptar 
amb més especialistes i garantir el manteniment de totes les places i ratis per aula 
de la ciutat.

3. Dotar una partida pressupostària addicional a aquells centres del municipi 
que hagin d’atendre alumnes amb necessitats especials degut a alguna discapacitat 
com per exemple l’adaptació de sistemes per a alumnes amb necessitats auditives 
especials al Centre Salvat Papasseit que s’estan atenent amb pressupost municipal.

4. Dotar una partida pressupostària específica para tal d’atendre les obres d’ade
quació del pati del Centre educatiu Riera Alta, que ha de patir inacceptables inun
dacions de les seves instal·lacions de forma reiterada.
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5. Dotar una partida pressupostària específica para tal d’atendre de forma im
mediata les obres de construcció de l’Escola Santa Coloma (els seus terrenys ja han 
estat cedits per l’administració local) i garantir abans de la fi del curs actual la fina
lització de les obres de l’escola Serra de Marina.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la realització d’actuacions científiques, 
legislatives i jurídiques per a mobilitzar els sediments retinguts 
als embassaments de la conca de l’Ebre, especialment als de 
Mequinensa i Riba-roja d’Ebre
250-00939/11

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

Reg. 54881 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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

d’Unitat Popular  Crida Constituent, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla
mentari de la Candidatura d’Unitat Popular  Crida Constituent, Marta Rovira i 
Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Ferran Civit Martí, dipu
tat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Meritxell Roigé i Pedrola, diputada del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Par
lamentari Socialista, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari So
cialista, Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí 
que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució per realitzar actuacions científiques, 
legislatives i jurídiques per tal de movilitzar els sediments retinguts als embassa
ments de la Conca de l’Ebre (especialment els de Mequinensa i RibaRoja), per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Atès que la regressió de la línia costera del Delta de l’Ebre és un problema direc

tament provocat per la construcció i la gestió actual dels embassaments de la Conca 
de l’Ebre, al interrompre el transport de sediments des del Riu Ebre fins al Mar i el 
seu Delta quedant (els sediments) retinguts als embassaments. Al mateix temps, la 
retenció de sediments als embassaments no permet contrarestar l’enfonsament natu
ral de la plana deltaica (fenomen anomenat subsidència) factor que agreuja la pèrdua 
d’alçada de la plana del Delta de l’Ebre. Estudis recents de l’institut d’investigació 
IRTA demostren que la plataforma deltaica s’enfonsa en 3 mil·límetres anuals de 
mitjana. Aquest fenomen (la subsidència) es veu accentuat per l’augment del nivell 
del mar degut a l’efecte del canvi climàtic. Estudis realitzats per l’IRTA i la Univer
sitat Politècnica de Catalunya (UPC) adverteixen que durant el segle xxi el 45% de 
la superfície del Delta quedarà per baix del nivell del mar si no es prenen mesures 
adients.

Atès que la pèrdua de la línia de la costa i el dèficit de sediments és un problema 
que no només afecta al propi Delta de l’Ebre sinó també a tota la costa catalana. Mit
jançant la cartografia e imatges de satèl·lit disponibles dels darrers anys, es constata 
que la major part del litoral del Delta de l’Ebre pateix una forta regressió de la línia 
de la costa: especialment a les zones de la desembocadura, l’Illa de Buda, la Barra 
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del Trabucador, la Platja de la Marquesa i la Barra del Fangar. Com que l’aportació 
sedimentària està totalment desequilibrada, el balanç sedimentari és negatiu (així 
ho indiquen els estudis de la Generalitat sobre adaptació al canvi climàtic).

Atès que la construcció i gestió actual dels embassaments (sobretot els localitzats 
al tram baix del Riu Ebre, construïts a mitjans del segle xx) ha provocat la degrada
ció del sistema deltaic. Actualment la dinàmica marina domina sobre la dinàmica 
fluvial provocant l’acceleració de l’erosió de la línia de la costa, la desaparició del 
sistema dunar i la pèrdua d’ecosistemes claus i d’especial rellevància com són els ai
guamolls (espais protegits Ramsar i Xarxa Natura 2000). Conseqüentment, per tal 
de recuperar parcialment l’equilibri sedimentològic i, per tant, ecològic, així com 
assegurar la sostenibilitat econòmica d’aquesta part del territori, es requereix d’una 
gestió integral dels embassaments de la Conca de l’Ebre (especialment els de la part 
baixa del Riu Ebre) amb l’objectiu de restaurar la continuïtat en la transferència dels 
sediments.

Atès que, segons els estudis científics, en dia d’avui arriben a la desembocadura 
del riu Ebre 100.000 tones de sediments anuals, menys d’un 1% del volum que ar
ribava abans de la construcció dels pantans, que era de l’ordre de 20 milions de to
nes. Es calcula que actualment l’embassament de RibaRoja d’Ebre rep anualment 2 
milions de tones de sediments. Durant els darrers anys des de diversos àmbits s’ha 
proposat recuperar part dels sediments retinguts als embassaments del curs migfi
nal del riu Ebre. Els estudis realitzats per la UPC i l’IRTA demostren que amb una 
aportació mínima anual de 1,2 milions de tones de sediments fins a l’any 2100 seria 
suficient per afrontar l’amenaça combinada de la subsidència i el creixement del ni
vell del mar. Si la pèrdua d’elevació fos superior als 53 centímetres llavors les apor
tacions de sediments, per mantenir l’elevació actual, haurien de ser entre 2,5 i 3,5 
milions de tones anuals.

Atès que diversos països del món tenen experiència amb una gestió responsable 
dels sediments. Fins i tot, a preses com la de l’embassament de Joaquín Costa (més 
conegut com «Barasona», Aragó, Conca Hidrogràfica de l’Ebre) la Confederació Hi
drogràfica de l’Ebre (CHE), després d’un episodi de col·lapse de la presa ocorregut 
l’any 1993, va reparar els desaigües de fons i els fa funcionar regularment alliberant 
bona part dels sediments que arriben a l’embassament.

Atès que el 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de 
l’Ebre (CSTE) aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una pro
posta de cabals ecològics per al tram final del riu Ebre i el seu Delta amb propostes 
diferenciades per a anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels 
estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hectò
metres cúbics anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hectòmetres cúbics 
anuals i per a un any humit de 9.907 hectòmetres cúbics anuals. A més, s’incorpora 
una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera prolongada 
amb 3.518 hectòmetres cúbics anuals. En funció de les precipitacions caldria crear 
dinàmiques de cabals suficients per arrossegar diferents tipus de sediments.

Atès que la Generalitat està participant en el projecte europeu Life EbroAdmin
clim (20152018), que pretén calcular la viabilitat real del transport de sediments per 
assegurar el sosteniment de l’Ebre i que s’obtindran resultats que permetran avaluar 
encara amb més precisió aquesta problemàtica.

Atès que les «Instrucciones de grandes presas» (Ordre de 31 de març de 1967 
pel que s’aprova la Instrucció per projecte, construcció i explotació de grans preses) 
al seu Article 94 i el «Reglamento técnico sobre Seguridad de Presas y Embalses» 
(Ordre de 12 de març de 1996 pel que s’aprova el Reglament Tècnic sobre Segure
tat de Preses i Embassaments, sobre els informes anuals i l’obertura de comportes 
de fons) especifiquen que tots els equipaments de la presa, inclosos els desaigües de 
fons, s’han de mantenir en bon estat.
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Atès que es tenen indicis de que les comportes de fons (que formen part del sis
tema de desaigües) de les preses de Mequinensa i RibaRoja no s’han obert mai des 
de la seva construcció. I atès que els desaigües de fons són fonamentals per alli
berar els sediments, conforme expliquen els estudis de l’IRTA i la UPC. A més a 
més, els sediments retinguts als embassaments redueixen la capacitat d’emmagatze
mar aigua, causen problemes de salut pública (proliferació d’algues, mosquits, etc.) 
i dificulten activitats esportives, turístiques i econòmiques (rem, infraestructures 
de reg, etc.) a poblacions com Escatrón (Aragó, embassament de Mequinensa), La 
Granja d’Escarp (Lleida, embassament de RibaRoja) o Mequinensa (Aragó, em
bassament de RibaRoja). Als anys 1995, 1996 i 1997, en el context de la reparació 
dels desaigües de fons de la presa de Joaquín Costa (Barasona/Aragó), es van realit
zar tres desembassaments (buidatges de l’embassament) i gran part dels sediments 
van quedar retinguts prop del casc urbà del Municipi de Mequinensa i causen els 
problemes esmentats anteriorment (i amplament relatats al «Proyecto de Recupera
ción del lecho y mejora del estado ecológico del Río Segre en la confluencia con el 
Ebro. T.M. de Mequinenza (Zaragoza)» elaborat per la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre). Aquests sediments atrapats al tram final del Riu Segre, a la zona deno
minada Aiguabarreig (cua de l’embassament de RibaRoja) no han pogut arribar al 
Delta de l’Ebre per l’absència d’un Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Con
ca de l’Ebre. Si haguessin desembassat RibaRoja al mateix temps que van desem
bassar Barasona els sediments haurien pogut arribar al Delta de l’Ebre.

Atès que l’explotació de les preses i els embassaments de Mequinensa, Ribaro
ja i Flix es desenvolupa per mitjà de títols concessionals segons el que estableix el 
Reial Decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei d’Aigües, i que majoritàriament aprofiten els recursos hídrics per destinarlos 
a la producció d’energia hidroelèctrica. Els interessos econòmics d’una empresa hi
droelèctrica no poden passar davant de la normativa vigent, de la seguretat de la 
ciutadania i de la preservació dels ecosistemes de la Conca de l’Ebre. Si els embas
saments van omplintse de sediments i queden obsolets voldran construirne de nous 
inundant més pobles, malmetent més ecosistemes i agreujant el canvi climàtic. Des 
dels anys 90 del segle xx, diferents estudis científics com els de Philip Fearnside 
de l’Instituto Nacional de Pesquisas da Amazonia (INPA) demostren l’impacte am
biental de les centrals hidroelèctriques i dels embassaments en tant que cementiris 
de biomassa que produeixen gasos d’efecte hivernacle promovent el canvi climàtic i 
l’augment del nivell del mar.

Atès que, des del punt de vista general del sistema elèctric, no hi hauria un pro
blema d’abastiment elèctric quan les centrals hidroelèctriques deixessin de funcio
nar durant els desembassaments controlats proposats per l’IRTA i la UPC. Segons 
estudis de la Universitat Rovira i Virgili (URV), el sistema elèctric està tot connec
tat i és excedentari. Actualment, a l’Estat Espanyol, hi ha més de 100.000 MW de 
potència instal·lada, amb una demanda màxima històrica (l’any 2007) d’uns 45.000 
MW. A més, el sistema elèctric espanyol és exportador net d’electricitat des de l’any 
2004. I l’energia hidroelèctrica representa només un 17% del total (dins d’aquest 
percentatge les hidroelèctriques de Mequinensa i RibaRoja en són una petita part).

Atès que la Llei d’Aigües en el seu article 23 atorga potestats d’administració i 
control del domini públic hidràulic a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre com a 
Organisme de la Conca del Riu Ebre, que li permeten regular tots i cadascun dels 
aprofitaments hídrics autoritzats com el de les centrals hidroelèctriques, que a l’em
para de l’article 65 de la mateixa llei, confereix d’ofici o a instància de part la possi
bilitat de revisar les concessions vigents en casos de modificació de les circumstàn
cies en les quals foren concebudes.

Atès que el Reial Decret 849/1986, d’11 d’abril, pel qual s’aprova el Reglament 
del Domini Públic Hidràulic, que desenvolupa els títols preliminar I, IV, V, VI i 
VII de la Llei 29/1985, de 2 d’agost, d’Aigües, disposa en el seu article 115 que, 
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en l’àmbit de les competències dels Organismes de Conca, exigiran altres condi
cionants a les concessions com són els cabals mínims que deuran de respectar els 
aprofitaments per motius ecològics, i que aquests podran ser revisats com estableix 
l’article 156 del mateix reglament, per haverse modificat els supòsits determinants 
del seu atorgament o quan s’hagin d’adequar als Plans Hidrològics.

Atès que la situació de vulnerabilitat del Delta de l’Ebre, que s’ha exposat en an
terioritat, s’agreuja per la gestió que es fa de les preses i això representa una evident 
modificació dels condicionants ambientals exigits a les centrals hidroelèctriques. 
I tenint en compte l’article 156 i 157 del Reglament de Domini Públic Hidràulic, que 
faculta la revisió de les concessions d’ofici o instància de part.

Atès que hi ha focus de contaminació latents com és el cas dels residus de la in
dústria química situada a Sabiñánigo (Río Gállego, afluent que desemboca a l’Ebre 
a l’alçada de Saragossa, Aragó) o de la indústria química situada a Flix (Riu Ebre, 
Catalunya).

Atès que el Delta de l’Ebre és Reserva de la Biosfera, Espai d’Especial Interès 
Natural, Xarxa Natura 2000 i Parc Natural entre altres, protegit per diverses norma
tives autonòmiques, estatals i europees.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
Primer. Manifestar la voluntat, a partir del consens, diàleg i pluralitat, d’aportar 

fonaments per tal que el Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l’Ebre 
sigui redactat durant l’any 2017 i per tal que tingui un contingut consistent. Tanma
teix, vetllar per a que aquest Pla sigui incorporat, com a tema rellevant i específic, 
tant en la revisió del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre (20212027) com en les 
necessitats a establir dintre del Pla de Gestió de la Xarxa Natura 2000 del Delta de 
l’Ebre i que, d’aquesta manera, s’adaptin adequadament els objectius i les mesu
res de dita planificació a les directives ambientals establertes per la Unió Europea 
mitjançant la Directiva Marc d’Aigües, la Directiva d’Hàbitats i la Directiva d’Aus. 
Igualment, que s’incorpori al Pla Integral de Protecció del Delta de l’Ebre (PIPDE), 
òrgan en el que participen el Govern espanyol i la Generalitat de Catalunya.

Segon. Instar al govern català a crear, abans de l’1 de maig de 2017 i de forma 
executiva, una comissió política i tècnica per treballar el tema dels sediments a la 
Conca de l’Ebre, especialment la part d’aquesta conca que transcorre pel territori 
de Catalunya, com en el cas de les preses de RibaRoja i Flix. La comissió ha d’es
tar oberta al seguiment i participació dels moviments socials que treballen aquest 
tema i ha de sol·licitar a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre que s’executi una 
inspecció independent de tots els mecanismes (especialment els desaigües de fons 
–a les preses on aquests existeixen) de les preses de Mequinensa, RibaRoja i Flix 
abans del 31 de desembre de 2017. I en el cas de que estiguin en mal estat, exigirne 
l’immediat manteniment conforme està definit legalment. Si la CHE no encarrega 
aquesta inspecció independent, instar al govern de Catalunya a interposar una de
núncia, durant el mes de gener de l’any 2018, contra la gestió negligent d’aquestes 
preses i exigir responsabilitats a quants subjectes poguessin derivar.

Tercer. Instar al govern de Catalunya i a la «comissió dels sediments» a procu
rar que es revisin, abans del 31 de desembre de 2017, els protocols d’actuació de la 
gestió de les preses i les autoritzacions ambientals integrades (Llei 16/2002 «Auto
rización Ambiental Integrada»; Llei 21/2013 «Evaluación de Impacto Ambiental»). 
Tanmateix, que es revisi l’impacte ambiental de les preses, tenint en compte les di
nàmiques creixents de subsidència i regressió al Delta de l’Ebre i les causes i efectes 
globals del canvi climàtic, per tal de sustentar legalment la necessitat d’alliberar els 
sediments retinguts als embassaments.

Quart. Instar al govern de Catalunya i a la «comissió dels sediments» a procurar 
que s’impulsi, abans del 31 de desembre de 2017, l’inici dels expedients de revisió 
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de les concessions de les centrals hidroelèctriques situades a Mequinensa, Ribaroja 
i Flix, imposant nous condicionants ambientals en la gestió de l’aprofitament dels 
recursos hídrics que permetin una millora en el traspàs dels sediments riu avall, te
nint en compte la situació de vulnerabilitat, erosió i resiliència de la plana deltaica.

Cinquè. Instar a la Comissió de Medi Ambient del Parlament de Catalunya a or
ganitzar una sessió monogràfica per debatre el tema dels sediments de l’Ebre abans 
de l’1 d’abril de 2017.

Sisè. Instar al govern de Catalunya i a la «Comissió dels sediments» a vetllar 
per tal que dintre del Pla de Gestió Integral dels Sediments de la Conca de l’Ebre 
s’encarreguin estudis complementaris que analitzin amb profunditat la composició 
dels sediments dels embassaments de Mequinensa, RibaRoja i Flix. I, quan sigui 
necessari, que s’utilitzin sistemes mecànics adequats per anar removent els sedi
ments que estan en bon estat i que no mou el corrent de l’aigua (sense alterar cap 
zona d’alt valor ambiental com, per exemple, la zona del Matarranya, l’Aiguabarreig 
SegreCinca o les illes i riberes de l’Ebre, com la Reserva de Sebes, totes elles zones 
protegides com PEIN, ZEPA, Xarxa Natura 2000, etc.). Donar suport i aplicar els 
estudis i actuacions sobre els sediments que han realitzat, estan realitzant i prete
nen realitzar l’IRTA, l’ACA i les Universitats als embassaments de RibaRoja, Me
quinensa i Flix. Així com aplicar, seguint el cronograma de la UPC, les actuacions 
múltiples i de poc impacte ambiental que aquesta universitat proposa per contenir 
el mar enfront del Delta.

Setè. Instar a les institucions competents a redactar un projecte, durant l’any 
2017, per descontaminar la zona de la indústria química de Sabiñánigo (Aragó). Ins
tar al Departament de Territori i Sostenibilitat, i al comitè d’experts creat expres
sament, que el pla de descontaminació dels terrenys industrials de Flix, i altres que 
es trobin contaminats fora del perímetre industrial, estigui enllestit abans del 31 de 
juliol de 2017.

Vuitè. Trametre aquests acords al President de la Comissió Europea, al President 
del Govern de l’Estat, al Ministeri de Foment, al Ministeri d’Agricultura, Alimen
tació i Medi Ambient i al Servei de Costes de Tarragona del mateix Ministeri, als 
presidents i als departaments de medi ambient de les diferents comunitats autòno
mes de la Conca de l’Ebre, al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Genera
litat de Catalunya, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
a la Delegació del Govern de la Generalitat a les Terres de l’Ebre, al Parc Natural 
del Delta de l’Ebre, a l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre, 
a les Comunitats de Regants de l’Esquerra i de la Dreta de l’Ebre i al moviment ciu
tadà de la «Campanya pels Sediments» (campanyapelssediments@gmail.com) per 
al seu coneixement i per tal que produeixi l’efecte oportú. També trametre aquest 
acord als portaveus dels diferents grups polítics del Congrés dels Diputats, del Senat 
i als eurodiputats de les diferents comunitats autònomes de la Conca Hidrogràfica 
de l’Ebre.

Palau del Parlament, 14 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUPCC. 

Marta Rovira i Vergés, portaveu; Ferran Civit Martí, Meritxell Roigé i Pedrola, 
diputats GP JS.  Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, dipu
tat, GP SOC. Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, 
GP CSP
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un protocol de bones 
pràctiques aplicable a les inauguracions de qualsevol tipus d’inversió 
pública
250-00940/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 54888 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 
165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre un 
protocolo de buenas prácticas aplicable a las inauguraciones de cualquier tipo de 
inversión pública, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el si
guiente texto: 

Exposición de motivos
Las inauguraciones de todo tipo de obra pública son práctica habitual en la polí

tica española y catalana desde tiempos inmemoriales.
Ciertamente la inauguración de cualquier infraestructura supone una mejora so

cial y, por lo tanto, debe ser motivo de satisfacción. Pero en numerosas ocasiones 
se supedita, prioriza y calendariza a intereses políticos; en busca de una publicidad 
que derive un rédito electoral partidista, desvirtuando el concepto y destino real de 
la obra pública.

Aunque se ha avanzado sustancialmente durante los últimos 20 años, este país 
continúa padeciendo un importante déficit estructural y las actuales limitaciones 
presupuestarias derivan en una larga lista de necesidades que no pueden ser aten
didas en su totalidad, lo que exige una selección y priorización que se resuelve me
diante decisión política.

Para evitar intereses espurios y posibles distorsiones, la Ley Electoral ya contem
pla esta eventualidad: mediante la Instrucción de 13 de septiembre de 1999, la Junta 
Electoral Central fijó unos criterios generales relativos a los objetivos y límites de 
las inauguraciones de las obras públicas (durante los procesos electorales).

En las actuales circunstancias políticas, con la precarización de las legislatu
ras, que han derivado, no de derecho, pero sí de hecho, en un constante estado de 
pseudocampaña electoral se alimenta el uso inadecuado de las inauguraciones de 
cualquier tipo, lo que debería corregirse haciendo extensiva la lógica de la citada 
Instrucción.

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 elaborar y aplicar 

un protocolo de buenas prácticas, en el que se limiten las inauguraciones de cual
quier tipo de inversión pública realizada por la Generalitat al simple anuncio a la 
ciudadanía del inicio del servicio.

Palacio del Parlamento, 23 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre la gasificació dels residus a les plantes 
de tractament de purins
250-00941/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC, GP CSP

Reg. 54889 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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

d’Unitat Popular  Crida Constituent, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parlamen
tari de la Candidatura d’Unitat Popular  Crida Constituent, Joan Coscubiela Co
nesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Hortènsia Grau 
Juan, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el 
que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
Proposta de resolució sobre la gasificació de residus a les plantes de tractament de 
purins, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Medi Ambient i Soste
nibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’agricultura i la ramaderia són sectors estratègics a les comarques de la plana de 

Lleida, que garanteixen el desenvolupament del territori, la preservació de l’activitat 
rural i el manteniment de rendes agràries. Per l’equilibri territorial i la sostenibilitat 
del país es necessari que aquests sectors siguin preservats i puguin desenvoluparse 
amb garanties, fent front als problemes ambientals derivats de la gestió dels residus, 
les dejeccions ramaders, i més concretament dels purins.

Alhora, la ramaderia intensiva de porcí ha d’afrontar de manera urgent el proble
ma de les dejeccions ramaderes per tal d’adaptarse a la capacitat del terreny dispo
nible i corregirne els impactes, així com augmentar l’eficiència i la confortabilitat 
de les instal·lacions per millorar la competitivitat, aprofitant els avantatges de l’eco
nòmica circular i de l’autonomia respecte d’altres sectors econòmics.

El passat 8 de novembre de 2016 es va realitzar una trobada al Parlament de Ca
talunya entre diputades i diputats de tots els grups i coalicions polítiques i una am
plia representació de la Plataforma Aturem la Incineradora a Juneda. Garrigues, Pla 
d’Urgell i l’Urgell. Per part dels membres de la Plataforma es va posar de manifest el 
conflicte actual que enfronta als promotors de la planta de tractament de purins de 
Tracjusa ubicada a Juneda i bona part de la societat contraria al projecte. Per part 
de la majoria dels grups es va considerar necessari treballar pels consens aplicant 
fonamentalment els criteris de prevenció.

Concretament, el projecte pretén construir una planta annexa d’incineració, a 
través d’un procés de gasificació de residus, a la planta de tractament de purins que 
va tancar les seves instal·lacions l’any 2013. Aquesta planta de gasificació preveu uti
litzar inicialment residus urbans de les comarques de les Garrigues i el Pla d’Urgell 
–unes 15.000 tones– més 35.000 tones provinents dels Ecoparcs de l’àrea Metropo
litana de Barcelona en forma de CDRs (combustible derivat dels residus). Malgrat el 
projecte presentat a l’OGAU, incorpora altres dades, al preveure fins a una capacitat 
de 195.000 Tm, 100.000 Tm de purins i la resta de residus.

La planta de Tracjusa de purins, esta ubicada en la depressió Catalana, que es ca
racteritza per ser notòriament anticiclònica, amb inversió tèrmica acusada a l’hivern 
i calima a l’estiu, que dificulta la renovació de l’aire afavorint la concentració dels 
contaminants, en l’actualitat ja pateix una contaminació important en tenir nivells, 
superiors als fitxats legalment d’ozó troposfèric.

Cal destacar que no hi ha cap altra planta de gasificació de residus ni a Catalunya 
ni l’estat espanyol i les plantes que hi ha en altres països han patit seriosos proble
mes d’emissions contaminants. El motiu és que els residus són heterogenis i cada 
lot és diferent. Aquesta planta és pilot i amb una tecnologia experimental. A més 
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l’empresa que ha fet el projecte de la Planta no ha té cap experiència en plantes de 
gasificació de residus.

Les plantes de tractament de purins com les dues de Juneda, una de Miralcamp i 
una d’Alcarràs van funcionar fins a l’any 2013 utilitzant gas natural com a combus
tible. En aquell moment van haver de tancar les instal·lacions, i per tant el tractament 
de purins, atès que el govern central va eliminar les primes a la producció elèctrica. 
Arran d’una Sentència del Tribunal Suprem del passat més de juliol de 2016 el go
vern espanyol està obligat a reinstaurar les primes a la producció elèctrica associa
des a l’aprofitament de la calor generada per deshidratar els purins. Sota aquestes 
noves condicions la planta de tractament de purins de Miralcamp recentment ha 
reobert la planta utilitzant gas natural com a font de combustible i la d’Alcarràs ho 
farà en pocs mesos utilitzant també gas natural.

D’altra banda, en algunes comarques de la plana de Lleida, com les Garrigues no 
s’arriba al 20% del reciclatge de residus municipals, lluny dels objectius fixats pel 
PRECAT20 (reciclatge del 55% en pes dels residus domèstics i comercials destinats 
a la preparació per la reutilització i reciclatge per a les fraccions de paper, metall, vi
dre, plàstic, bioresidus i altres fraccions reciclaves abans del 2020). Aquesta realitat 
fa evident la necessitat de plantejar estratègies per a la reducció de la generació de 
residus i d’establir mesures per al foment del reciclatge i la reutilització dels mate
rials. La incineració dels residus desincentiva el reciclatge dels mateixos.

Tenint en compte aquestes problemàtiques relacionades amb la gestió dels purins 
i la gestió dels residus, i amb l’objectiu de deixar clar el benefici comú i l’interès ge
neral es presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. No autoritzar les plantes de tractament de purins que vulguin utilitzar la com

bustió tèrmica, inclosa la gasificació, de residus municipals, industrials o els seus 
derivats (CDR).

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUPCC. 

Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la pràctica del silvestrisme
250-00942/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 54894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la pràctica del silvestrisme, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat mes de juliol del 2016 el Departament de Territori i Sostenibilitat va 

comunicar per escrit a les societats ocellaires i a la Federació Catalana de Caça que 
no s’autoritzaria la captura en viu de les quatre espècies d’ocells fringíl·lids: cader
neres (Carduelis carduelis), passerells (Carduelis cannabina), pinsans (Fringilia co-
elebs) i verdums (Carduelis chloris) en petites quantitats, amb mètodes selectius, en 
condicions estrictament controlades i amb les limitacions necessàries per garantir 
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la seva conservació per després entrenarlos en el cant i participar en concursos ofi
cials de cant.

Aquesta mesura, únicament presa a Catalunya, malgrat afectar per igual a to
tes les Comunitats Autònomes, ha perjudicat greument als aficionats als concursos 
oficials de cant d’ocells fringíl·lids organitzats pels ocellaires catalans. Aquests són 
uns 6.000 practicants federats, que formen part de les diferents societats ocellaires 
federades. Ara els deixa en una incertesa total, donat que la prohibició de capturar 
emesa en l’any 2016 es va prendre uns pocs dies abans de la data de tramitar les au
toritzacions per capturar i tramitar les llicències de caça.

Els ocellaires mantenen una tradició antiquíssima, fortament arrelada a tota la 
conca mediterrània i amb societats datades a casa nostra amb més d’un segle d’exis
tència.

En paral·lel a tot això, la Generalitat de Catalunya, conjuntament amb la Federa
ció Catalana de Caça i l’Institut Català d’Ornitologia, ha portat a terme experiències 
de cria en captivitat, com a solució alternativa a la captura en viu al Centre de Fauna 
de Vallcalent. Malauradament aquestes no han tingut l’èxit desitjat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a què, juntament amb el Govern d’Es

panya, es treballi per tal de trobar la via legal –dins el marc legislatiu europeu– per 
mantenir la pràctica dels ocellaires catalans, sempre emprant mètodes de captura 
selectius, amb un control rigorós de les captures i mantenint en paral·lel l’activitat 
ocellaire tradicional amb l’impuls de la cria en captivitat que, a la llarga, permeti 
que l’extracció d’ocells salvatges sigui la menor possible per mantenir l’activitat dels 
concursos de cant d’ocellaires a Catalunya.

Palau del Parlament, 8 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mossos 
d’Esquadra
250-00943/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 54895 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, Alberto Villagrasa Gil, diputado del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre la reforma del Régimen Interno de los Mossos d’Esquadra, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Recientemente algunos expedientes disciplinarios se han abierto con escritos 

anónimos de unas pocas líneas y sin ninguna carga de prueba que acredite el escrito.
Por esto, en la tramitación y seguimientos de los expedientes, la persona acusada 

o investigada puede padecer un grado de indefensión por la falta de información que 
sería necesaria para su defensa.

Esta situación contrasta con la práctica común de procesos disciplinarios y de ré
gimen interno, que se han de llevar con la máxima discreción y prudencia, ante todo 
porque pueden resultar infundados en un primer momento, generando indefensión 
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en el acusado y sensación de inseguridad en la población: algunos casos se han fil
trado a los medios de comunicación haciendo recaer sobre la persona expedientada 
un cargo de culpabilidad antes de resolver su caso.

Además, el régimen interno disciplinario y sancionador de la policía se rige por 
una norma de hace 23 años.

En democracia, las garantías de defensa y la presunción de inocencia son un de
recho de todo ciudadano. Hay que velar porque se den todas las garantías necesarias 
para la defensa de la persona acusada. Además, es necesario en el futuro se inves
tigue aquellas denuncias anónimas que después del proceso se pueda certificar su 
falsedad para ir judicialmente contra ellas. Por ello, y por todo lo visto más arriba, 
se pone de manifiesto que es necesaria una reforma del régimen disciplinario de los 
Mossos d’Esquadra.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno a que, a lo largo del presente año 

2017, se presente en sede Parlamentaria una propuesta de reforma del Régimen In
terno de la Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra, hablada con los diferentes 
grupos parlamentarios y con los representantes sindicales de la policía de Catalunya.

Palacio del Parlamento, 
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Alberto Villagrasa Gil, diputado, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia
250-00944/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 54896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, Alberto Villagrasa Gil, diputado del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre seguridad en la comarca de l’Anoia, para que sea sustanciada 
ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La cercanía de los efectivos y los equipamientos policiales ayudan a mejorar la 

prevención del delito, mejorar la percepción de la Seguridad del ciudadano y tener 
una capacidad de reacción mucho mayor en caso de necesidad.

El municipio de Piera tiene más de 15.000 habitantes, es la segunda población 
en número de habitantes de la comarca de l’Anoia después de Igualada, que ya tiene 
una comisaría de policía de los Mossos d’Esquadra. En las últimas fechas se han 
dado problemas graves de convivencia entre diferentes colectivos y algunos de estos 
enfrentamientos se han dado en el centro del municipio.

Los municipios de la comarca están muy segregados y compuestos de muchas 
urbanizaciones, lo que dificulta la vigilancia de la zona y, por lo tanto, aumenta la 
probabilidad del riesgo de robos en domicilios.

Además, en los últimos meses se han desmantelado varias plantaciones ilegales 
de marihuana en la zona de esta comarca.

Una buena distribución de los equipamientos policiales ayuda a dar un mejor 
servicio de seguridad y prevención, más descetralizado y cercano a los municipios 
de sus vecinos.
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Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta el Govern a instalar un equipamiento de Policia 

de la Generalitat  Mossos d’Esquadra en la población de Piera que ayude a descen
tralizar mejor el servicio de seguridad en la comarca de l’Anoia y que dé servicio a 
Masquefa, El Bruc, Hostalets de Pierola, Capellades, Vallbona d’Anoia, La Torra de 
Claramunt, La Pobla de Claramunt, Cabrara d’Anoia y la propia Piera.

Palacio del Parlamento, 21 de marzo de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Alberto Villagrasa Gil, diputado, GP PPC 

Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos 
d’esquadra
250-00945/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 54897 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, Alberto Villagrasa Gil, diputado del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre el vestuario de invierno de los Mossos d’Esquadra, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La renovación del vestuario de la Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra 

no se realiza con la normalidad y asiduidad que se sería recomendable.
El vestuario de la policía de Catalunya es la mismo para todos los agentes sin te

ner en cuenta la temporada del año en la que se patrulla, ni tampoco se diferencian 
las zonas y la climatología propia de cada una de ellas, como las zonas más frías de 
montaña, por ejemplo.

Efectivamente, los agentes de los Mossos d’Esquadra que prestan servicio en las 
áreas de montaña no tienen el vestuario adecuado para garantizar que realicen su 
trabajo con unos mínimos adecuados a las bajas temperaturas.

Es evidente que el trabajo de un agente de policía en zonas de montaña o con 
bajas temperaturas requiere de un vestuario adaptado a las circunstancias climato
lógicas: pantalones y parte superior térmicas, guantes, calcetines térmicos, y botas 
de caña más alta para el invierno, entre otras necesidades.

Una falta de protección perjudica el buen Servicio de la policía, tanto porque 
afecta a su buen trabajo como porque la falta de vestimenta adecuada al entorno 
puede provocar un aumento de bajas por enfermedad.

La dignidad y respeto a la policía pasa, también, por darles los mejores medios 
para poder cumplir con su servicio.

Por todo ello, el Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya presenta la 
siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cataluña insta al Govern a: 
1. Realizar un estudio para valorar la vestimenta específica necesaria para el 

buen servicio de la Policia de la Generalitat  Mossos d’Esquadra para aquellos 
agentes que prestan servicio en las zonas de montaña y las zonas y temporadas con 
temperaturas más bajas.
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2. Realizado este estudio y después de la temporada de verano, se dote del ves
tuario adecuado para las zonas de montaña y para la temporada de invierno en las 
zonas con las temperaturas más críticas y frías.

Palacio del Parlamento, 21 de marzo de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Alberto Villagrasa Gil, diputado, GP PPC 

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 29/2016, sobre 
l’Hospital Clínic i Provincial de Barcelona, corresponent als exercicis 
del 2010, el 2011 i el 2012
256-00025/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 54819 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametreus adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca
lització núm. 29/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Hospital Clínic i 
Provincial de Barcelona, exercicis 2010, 2011 i 2012, Resolució 21/X del Parlament.

Aprofito l’avinentesa per a saludarvos ben atentament.

Barcelona, 23 de març de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par
lament: 10 dies hàbils (del 31.03.2017 al 13.04.2017).
Finiment del termini: 18.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/206118.pdf
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 30/2016, sobre els 
encàrrecs de gestió, corresponent al 2013
256-00026/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 54820 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametreus adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis
calització núm. 30/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu als encàrrecs de 
gestió, exercici 2013.

Aprofito l’avinentesa per a saludarvos ben atentament.

Barcelona, 23 de març de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par
lament: 10 dies hàbils (del 31.03.2017 al 13.04.2017).
Finiment del termini: 18.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 31/2016, sobre el 
Centre d’iniciatives per a la Reinserció, corresponent a l’exercici del 
2013
256-00027/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 54821 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametreus adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca
lització núm. 31/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Centre d’Iniciati
ves per a la Reinserció (CIRE), exercici 2013.

Aprofito l’avinentesa per a saludarvos ben atentament.

Barcelona, 23 de març de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

Fascicle segon

http://www.parlament.cat/document/publicacions/206122.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/206123.pdf
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TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par
lament: 10 dies hàbils (del 31.03.2017 al 13.04.2017).
Finiment del termini: 18.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 35/2016, sobre el 
retiment de comptes dels partits polítics i de les associacions i 
fundacions vinculades, corresponent als exercicis del 2014 i el 2015
256-00028/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 54825 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatu

ra de Comptes, em complau trametreus adjunt, en suport informàtic, l’informe de 
fiscalització núm. 35/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al retiment de 
comptes dels partits polítics i de les associacions i fundacions vinculades, exercicis 
2014 i 2015.

Aprofito l’avinentesa per a saludarvos ben atentament.

Barcelona, 23 de març de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par
lament: 10 dies hàbils (del 31.03.2017 al 13.04.2017).
Finiment del termini: 18.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/206127.pdf
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

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

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

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

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

Informe del Síndic de Greuges sobre el dret a la convivència
360-00023/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 32/2016, sobre Xaloc, 
organisme autònom de la Diputació de Girona, corresponent al 2013
258-00017/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 54822 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametreus adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca
lització núm. 32/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a XALOC, organis
me autònom de la Diputació de Girona, exercici 2013.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/206124.pdf
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Aprofito l’avinentesa per a saludarvos ben atentament.

Barcelona, 23 de març de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 31.03.2017 al 24.04.2017).
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 33/2016, sobre les 
despeses sense consignació pressupostària de l’Ajuntament de 
Montgat, corresponent al 2014
258-00018/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 54823 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametreus adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis
calització núm. 33/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament de 
Montgat, despeses sense consignació pressupostària, exercici 2014.

Aprofito l’avinentesa per a saludarvos ben atentament.

Barcelona, 23 de març de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 31.03.2017 al 24.04.2017).
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/206125.pdf
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 34/2016, sobre el cost 
efectiu dels serveis de l’Ajuntament de Mollerussa, corresponent al 
2014
258-00019/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 54824 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura 

de Comptes, em complau trametreus adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis
calització núm. 34/2016, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament de 
Mollerussa, cost efectiu dels serveis, exercici 2014.

Aprofito l’avinentesa per a saludarvos ben atentament.

Barcelona, 23 de març de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic major

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

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 31.03.2017 al 24.04.2017).
Finiment del termini: 25.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/206126.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Salut
410-00006/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 54951 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Salut
Alta: Antoni Balasch i Parisi
Baixa: Violant Cervera i Gòdia

Palau del Parlament, 24 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de Treball
410-00011/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 54952 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Treball
Alta: Violant Cervera i Gòdia
Baixa: Antoni Balasch i Parisi

Palau del Parlament, 24 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals
412-00006/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 54861 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 
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Comissió: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana de Mit
jans Audiovisuals

Alta: Fabian Mohedano Morales
Baixa: Sergi Sabrià i Benito

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

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 PPC

Reg. 54444 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Sergio Santamaría Santigosa i Fernando Sánchez Costa han estat 
designats membres de la Comissió d’Estudi de l’Emprenedoria i dels Autònoms.

Així mateix, comunica que el diputat Sergio Santamaría Santigosa serà el porta
veu del GP PPC en la dita comissió.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

4.45.14. Comissions específiques d’investigació

Composició de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions 
del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta 
d’Espanya
407-00001/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 54366 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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 66 del Re
glament del Parlament, comunica que els diputats Gabriela Serra Frediani i Benet Sa
lellas i Vilar han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre les Ac
tuacions del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUPCC
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Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
407-00002/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CUP-CC

Reg. 54368 / Coneixement: Mesa del Parlament, 28.03.2017

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 66 del 
Reglament del Parlament, comunica que els diputats Mireia Boya e Busquet i Sergi 
Saladié Gil han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre l’Ope
ració Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de març de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUPCC

4.45.25. Grups parlamentaris

Composició del Grup Parlamentari de Ciutadans
399-00001/11

CANVI DE LOGOTIP

Reg. 52220 / Coneixement: Mesa del Parlament, 07.03.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, comuni

ca a la Mesa del Parlament que el nom abreujat del grup parlamentari de Ciutadans 
passa a ser Cs.

Palau del Parlament, 24 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

4.48. Intergrups parlamentaris

Proposta de creació de l’Intergrup per a la Protecció dels Refugiats a 
Catalunya
395-00022/11

SOL·LICITUD: GP JS, GP CS, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC

Reg. 54651

D’acord amb el que disposa l’article 70 del Reglament i d’acord amb la Junta de Por
taveus, s’acorda la constitució de l’intergrup.
Acord: Mesa del Parlament, 28.03.2017.

A la Mesa del Parlament
Els portaveus dels grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableix 

l’article 70.1 del Reglament del Parlament, proposen la creació de l’intergrup se
güent: sobre la protecció dels refugiats de Catalunya.
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S’ha evidenciat que pels objectius i funcions s’adequa més al Reglament la crea
ció d’un Intergrup que no pas la del Grup de Treball constituït.

Palau del Parlament, 21 de març de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados 

Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Alejandro Fernández Álva
rez, GP PPC; Anna Gabriel i Sabaté, GP CUPCC; portaveus

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 237/XI, sobre la recuperació 
de serveis de l’Hospital Comarcal de Blanes i del servei nocturn de 
centres d’atenció primària de la Selva
290-00222/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54642 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.03.2017

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 237/XI, sobre 
la recuperació de serveis de l’Hospital Comarcal de Blanes i del servei nocturn de 
centres d’atenció primària de la Selva (tram. 29000222/11), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a, relatiu a la prestació dels serveis de guàrdia de cirur
gia i traumatologia de l’Hospital Comarcal de Blanes, cal indicar que en els casos 
d’urgències que comportin una intervenció quirúrgica, els pacients són derivats a 
l’Hospital Comarcal de Blanes en cas que sigui necessària una intervenció de trau
matologia, i a l’Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella en cas que es tracti d’una 
patologia quirúrgica. Si es tracta d’una urgència d’una especialitat o gravetat que no 
poden assumir els hospitals esmentats, el pacient es traslladat a l’Hospital Universi
tari de Girona Doctor Josep Trueta o a un centre hospitalari de Barcelona, d’acord 
amb els procediments establerts pel Servei Català de la Salut (CatSalut) i coordinats 
pel Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

Actualment des del Departament de Salut i el Catsalut s’està realitzant l’anàlisi 
funcional de l’atenció hospitalària de l’Alt Maresme i la Selva Marítima que servirà 
per planificar l’adequació dels centres de la Corporació de Salut del Maresme i la 
Selva en funció de les necessitats estimades a mig i llarg termini.

Quant a l’apartat b, l’Hospital Comarcal de Blanes disposa de Servei d’Obstetrí
cia i Ginecologia en el qual s’atenen totes les dones de la Selva Marítima. Tanma
teix, des de l’any 2011 l’atenció al part s’atén a l’Hospital Sant Jaume de Calella pel 
Servei de Salut Sexual i Reproductiva de la Corporació Sanitària del Maresme i la 
Selva que integra dels serveis de ginecologia, obstetrícia i Atenció a la Salut Sexual 
i Reproductiva (ASSIR) en un únic servei territorial que ofereix tota la cartera de 
serveis pel territori de l’Alt Maresme i la Selva Marítima.

Amb referència a l’apartat c, l’Hospital Comarcal de Blanes no té una distribució 
de llits per serveis, sinó que els llits s’ocupen d’acord amb les necessitats de cada 
servei. Aquesta polivalència dels recursos i la flexibilitat en la gestió, permet al cen
tre adaptarse a les necessitats de cada moment ja que la utilització dels recursos es 
realitza en funció de la demanda que és molt diferent segons l’època de l’any.
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A més, des de finals de 2013 es disposa de servei d’hospitalització a domicili, 
que es pot equiparar a una desena de llits per a pacients que, per les seves caracte
rístiques, serien ingressats a una unitat de medicina interna.

En relació a l’apartat d, el Departament de Salut i el CatSalut estan treballant en 
l’elaboració del Pla director d’atenció continuada i urgent de Catalunya. En el marc 
d’aquest Pla, s’està duent a terme una anàlisi per a revisar els processos de reorde
nació de l’atenció continuada en el territori, dels circuits, els fluxos i els resultats, 
tenint en compte el temps transcorregut, el context en el que es van realitzar aquests 
processos i les peticions dels diferents agents implicats. A partir dels resultats d’a
quest estudi es prendran les decisions pertinents en relació a l’ordenació de l’atenció 
continuada.

En aquest sentit, una de les actuacions que s’han contemplat en la revisió de la 
reordenació de l’atenció continuada, és el procés participatiu que s’ha dut a terme 
entre els mesos d’octubre i novembre 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

Control del compliment de la Resolució 325/XI, sobre els treballs 
interdepartamentals per a fer front a la no-graduació en educació 
secundària obligatòria
290-00300/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54453 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.03.2017

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 325/XI, sobre els 
treballs interdepartamentals per a fer front a la nograduació en educació secundària 
obligatòria (tram. 29000300/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament i el Departament de Treball, Afers Socials i Fa
mílies, a través del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), van crear una comissió 
de seguiment per al programa interdepartamental de noves oportunitats adreçat a 
joves d’entre 14 i 24 anys amb situació o risc d’abandonament escolar. Així ho esta
bleix l’Acord de col·laboració de 30 d’octubre de 2015.

El programa es troba en l’actualitat en fase experimental i, a través de la comis
sió tècnica de seguiment, que es reuneix de forma bimensual, es fa un seguiment 
individualitzat dels joves que hi participen, i també de les accions educatives i for
matives que desenvolupen les entitats que han estat contractades per oferir aquest 
servei.

El Departament d’Ensenyament desplega la primera fase del programa de noves 
oportunitats que està adreçat a alumnes que es troben en els darrers cursos de la 
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seva escolarització obligatòria i que presenten dificultats i risc d’exclusió social. En 
el curs 20162017 s’ha iniciat un pla pilot amb 7 Unitats d’escolarització comparti
daprogrames de noves oportunitats (UECPNO) amb la participació d’un total de 
200 alumnes.

L’alumnat en qüestió cursa una diversificació curricular dels ensenyaments d’edu
cació secundària obligatòria que inclou un àmbit pràctic i que els permetrà assolir 
les competències bàsiques establertes en el Decret 187/2015, de 25 d’agost, d’orde
nació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria i, per tant, la possibi
litat d’acreditar la titulació de graduat en educació secundària obligatòria. A més, en 
les UECPNO es dona molta importància al servei d’acompanyament de l’alumnat 
oferint una orientació personal, acadèmica i professional.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a través del SOC, desplega 
la segona fase del programa de noves oportunitats adreçat a joves a partir dels 16 
anys.

Barcelona, 14 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 362/XI, relativa a l’Informe 
de fiscalització 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 
2012
290-00335/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54371 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.03.2017

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 362/XI, sobre 
l’Informe de fiscalització 1/2016, del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012 (tram. 29000335/11) 
us informo, amb els documents annexos facilitats pel Centre de Telecomunicacions 
i Tecnologies de la Informació i la Direcció General de Contractació Pública, del 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 17 de març de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex

El Parlament de Catalunya insta el Govern a seguir les recomanacions 
de la Sindicatura de Comptes que recull l’Informe de fiscalització 
1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la 
Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012
Confirmar que des del primer moment el Centre de Telecomunicacions i Tecno

logies de la Informació va començar a treballar per implementar totes les recomana
cions que s’inclouen en l’informe de fiscalització 1/2016 corresponent als exercicis 
2010, 2011 i 2012.

El Govern demana al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informa
ció quines mesures està prenent per atendre els següents punts: 
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a) Clarificar els interessos particulars dels que formen part de les meses de con-
tractació i aplicar el règim d’incompatibilitats i el principi de transparència.

Per tal de clarificar els interessos particulars dels que formen part de les meses 
de contractació en l’actualitat, i prèviament a la constitució d’una mesa de contrac
tació, es requereix a cada un dels seus membres que es pronunciïn sobre si existeix 
directe o indirectament, algun interès financer, econòmic o personal, que pogués 
semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context del pro
cediment de contractació al qual faci referencia la mesa.

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) aplica 
l’article 7è de la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels 
alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya al personal inclòs en l’àmbit 
d’aplicació d’aquest a norma.

Amb la finalitat entre d’altres d’incrementar la transparència en la contractació 
pública i d’acord amb l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, pel qual es regula el fun
cionament i s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat 
de Catalunya, tota la documentació referent als procediments de contractació que es 
duen a terme des del CTTI, són públics i accessibles des de la Plataforma Electrò
nica de Contractació i el Registre Públic de Contractes.

A més a més el CTTI treballa dia a dia per donar resposta als preceptes de la 
Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, i en línia amb l’Acord de Govern de 7 de juliol de 2015, que va apro
var el Pla estratègic de polítiques de transparència de la Generalitat de Catalunya 
20152017, impulsat pel Departament de Governació i Relacions Institucionals i co
ordinat pel Comissionat per a la Transparència i l’Accés a la Informació Pública. 
A títol d’exemple, des del juliol del 2015 el CTTI ha atès 25 peticions d’accés a la 
informació.

b) No repetir casos del que es coneix com a «portes giratòries», i menys si són 
tan flagrants com el cas a que es fa referència l’Informe de fiscalització 1/2016, so-
bre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació, corresponent als 
exercicis 2010,2011 i 2012.

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació aplica el previst 
a la Llei 13/2005, del 27 de desembre, del règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs 
al servei de la Generalitat de Catalunya i a la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’in
compatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat al personal 
inclòs en l’àmbit d’aplicació de cada norma.

c) Deixar de condicionar els contractes públics als interessos de les companyies 
privades contractades, com descriu l’Informe de fiscalització 1/2016 de la Sindica-
tura de Comptes.

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació sempre vetlla 
pels interessos de la Generalitat d’acord amb els encàrrecs que rep del Govern.

d) Demanar més responsabilitat en la redacció de les al·legacions, ja que adduir 
que és «opinable» el que el síndic de comptes denuncia com a mala praxi és una 
manca de respecte a la societat i una frivolitat que els responsables de les empreses 
públiques no s’haurien de permetre.

El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) te el mà
xim respecte pel Síndic de Comptes i com a entitat pública que és, el CTTI sempre 
te en consideració les recomanacions que faci la pròpia Sindicatura de Comptes i 
adopta les millors praxis en la gestió dels fons públics. En tot cas les al·legacions 
presentades en el seu dia anaven en la línia de complementar, argumentar i aclarir 
alguns aspectes de l’informe de fiscalització 1/2016 de la Sindicatura de Comptes, 
sense cap més intenció ni voluntat que pogués donar lloc a cap altra interpretació o 
valoració.

e) Recomanar al Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial més exi-
gència en la rendició de comptes de les empreses públiques per evitar que es repe-



BOPC 372
30 de març de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 53 

teixin situacions gens edificants, com la que es desprèn de l’Informe de fiscalització 
1/2016 de la Sindicatura de Comptes.

Entenem que quan es fa referència al Centre per al Desenvolupament Tecnològic 
Industrial, es vol dir Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació. 
Sobre la rendició de comptes val a dir que el CTTI, tramet anualment els seus comp
tes a la Sindicatura de Comptes i a la Intervenció General d’acord amb l’article 71 de 
la Llei de Finances Públiques de Catalunya, i atén amb diligència tots els requeri
ments que se li presenten per part d’aquests òrgans de control.

L’Hospitalet de Llobregat, 6 de març de 2017
Joan Angulo i Arrese, director gerent

Informe de suport a presidència per al compliment de l’apartat 3.a de 
la resolució 362/XI del Parlament de Catalunya, relativa a l’informe de 
fiscalització 1/2016, sobre el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies 
de la Informació, corresponent als exercicis 2010, 2011 i 2012
L’apartat 3.a de la Resolució 362/XI insta el Govern a: 
Clarificar els interessos particulars dels que formen part de les meses de contrac-

tació i aplicar el règim d’incompatibilitats i el principi de transparència.
Des del període 20102012 al qual fa referència la resolució, s’han implementat 

diverses mesures en matèria de transparència, incompatibilitats i regulació del con
flicte d’interès de les persones que formen part de les meses de contractació.

La composició i les funcions de les meses de contractació es preveuen a l’actual 
article 320 del TRLCSP. Les meses de contractació tenen per funció valorar les 
ofertes i assistir l’òrgan de contractació, el qual té competència per designarne els 
membres. Les meses han de tenir un president i un secretari i diversos vocals, entre 
els quals hi ha d’haver un funcionari de l’òrgan, al qual correspongui l’assessora
ment jurídic de la mesa, i un interventor.

Per tant, la composició de les meses és variable en funció de l’òrgan contractant 
i del contracte.

La Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pú
blica i bon govern, estableix a l’article 13 les obligacions de publicitat activa en ma
tèria contractual. Tot i que no fa referència concreta a les meses de contractació, la 
publicació de la composició de les meses és un dels indicadors INCAU que valora 
Transparència Internacional i per aquest motiu la Direcció General de Contractació 
Pública recomana la publicació d’aquesta informació en el perfil del contractant de 
la Plataforma de Serveis de Contractació Pública.

Molts dels departaments de la Generalitat i entitats del seu Sector Públic porten 
a terme aquesta publicació, ja sigui directament ja sigui mitjançant la publicació 
de les actes de les meses de contractació o bé mitjançant la publicació dels plecs 
de clàusules administratives, en els quals s’hi inclou la composició de les meses de 
contractació.

Així mateix, l’avantprojecte de llei de contractes del sector públic de l’Estat, que 
s’està tramitant al Congrés dels Diputats, preveu la publicació de la composició de 
les meses de contractació al perfil del contractant, obligació que també figurarà en 
la futura llei catalana de contractes del sector públic.

D’altra banda, mitjançant un Acord de Govern d’1 de juliol de 2014 es va aprovar 
el «Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública». Aquest 
Codi inclou en el seu àmbit d’aplicació subjectiu totes les persones que intervenen 
directament o indirectament en la contractació pública de l’Administració de la Ge
neralitat i dels ens del seu sector públic, com és el cas del CTTI.

Entre els principis aplicables, el Codi preveu el principi d’incorporació de la di
mensió ètica en la contractació pública. En l’apartat de «conductes recomanables» 
el punt 4.2 estableix el següent: 
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«Integritat. Els destinataris observaran les conductes següents: 
d) Faran públiques immediatament les possibles situacions de conflicte d’interes

sos i s’abstindran d’intervenir en les contractacions en les quals aquelles es pogues
sin produir. Són causes de conflicte d’interessos especialment accentuat totes aque
lles derivades d’interès particular en el resultat del procediment de contractació, 
com poden ser els interessos personals, familiars, professionals, econòmics, polítics 
o qualsevol altre interès compartit amb els candidats o licitadors.»

A més, el punt 6.3 del Codi crea la «Comissió d’Ètica en la contractació pública 
de la Generalitat de Catalunya» com a òrgan de seguiment i aplicació de l’esmentat 
Codi.

L’article 134 del projecte de llei de mesures fiscals i financeres en tràmit al Par
lament de Catalunya regula el conflicte d’interès en matèria contractual i un proce
diment per a la seva resolució. La detecció del supòsit correspon a l’òrgan de con
tractació i la resolució s’atribueix a la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública 
creada en el Codi ja esmentat.

Pel que fa als supòsits d’abstenció i recusació dels membres de les meses, és 
d’aplicació supletòria el que estableix la legislació vigent en matèria de règim jurídic 
del sector públic (articles 23 i 24 de la Llei 40/2015).

Barcelona, 14 de febrer de 2017

Control del compliment de la Resolució 364/XI, sobre l’ús de les 
xarxes socials pels comptes oficials del Govern
290-00337/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54950 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.03.2017

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 364/XI, sobre l’ús 
de les xarxes socials pels comptes oficials del Govern (tram. 29000337/11), us in
formo, amb el document annex facilitat per la Secretaria de Comunicació del Go
vern i Mitjans de Comunicació, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 24 de març de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avinent el següent: 
Els perfils oficials del Govern a les xarxes socials s’han cenyit i se seguiran ce

nyint als següents objectius generals: informar a la ciutadania del dia a dia del Go
vern, així com informar i donar eines per avaluar i fer el seguiment del compliment 
de l’acció de Govern i del grau de compliment del Pla de Govern.

L’ús estrictament institucional de tots els perfils oficials del Govern en les xarxes 
socials es fonamenta en els següents eixos de la política de publicació de continguts: 

– Donar informació de l’activitat mediàtica dels consellers, president i Govern. 
Seguiment de la presència als diferents mitjans dels membres del Govern.

– Donar informació d’interès per al ciutadà de les accions, les mesures, les actua
cions que el Govern en el seu conjunt, i cada departament en particular, està duent 
a terme.
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– Donar informació, dades i indicadors de l’evolució del país en diferents aspec
tes: econòmics (exportacions, dades turisme, evolució atur...), socials (dades sanità
ries, dades sobre inici de curs, matriculacions, nombre professorat).

– Donar consells i recomanacions útils als ciutadans tant amb campanyes de sen
sibilització ordinàries, com en casos d’emergències (temporals, incendis..). També 
amb campanyes de sensibilització en funció dels dies internacionals o mundials (dia 
de la dona, dia de la infància...). O per àmbits com salut (consells de salut, segui
ment dels dies internacionals de les diferents afeccions amb consells de prevenció 
o dades) o sobre ensenyament (difusió FP dual, campanya per inscripció o inici de 
curs...).

– Informar sobre les diferents actuacions que fa el Govern a través de la publi
cació de les notes de premsa que genera l’activitat de Govern en el seu conjunt i de 
cada Departament de forma específica,

– Informar dels acords del Govern (de cada dimarts) i de les sessions de control 
del President al Parlament o dels diferents consellers en les diferents comissions 
parlamentàries. Previ a cada sessió parlamentària fins i tot es difon una notícia re
sum on s’explica quines iniciatives durà a terme el Govern al Parlament.

– Donar informació sobre el Pla de Govern i el seu grau de compliment facili
tantne l’avaluació per part del ciutadà: http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/
plagovern/index.html,

– Difondre a través de diferents productes en diferents formats (infografies, ví
deos i gifs animats) que facilitin la comprensió i divulgació de les dades, polítiques 
que es duen a terme i actuacions del Govern o de cada Departament. Es cerca un 
format que sigui més òptim per a les diferents xarxes. (Per exemple: Les infografies 
setmanals:  http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/monografics.html),

Pel que fa a l’apartat b de la resolució, que insta el Govern a posar a disposició 
de tots els grups parlamentaris el llibre d’estil dels perfils oficials del Govern i dels 
departaments en totes les xarxes socials és important remarcar que la Guia d’usos 
i estils de les xarxes socials que s’adjunta, es publica, regularment actualitzada i és 
consultable al següent enllaç: http://serveisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxesimis
satgeriainstantania/xarxessocials/guiesinormativa/guiadexarxessocials/.

D’aquesta guia se n’ha fet diverses actualitzacions des de la seva sortida l’any 
2010.

També en aquest sentit hi ha un directori públic de les diferents xarxes socials 
de què disposa la Generalitat en el seu conjunt, que es pot consultar a: http://ser
veisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxesimissatgeriainstantania/xarxessocials/di
rectori/ 

També existeixen unes normes de participació per aquelles xarxes de la Ge
neralitat que interactuen amb al ciutadania que es poden consultar a: http://ser
veisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxesimissatgeriainstantania/xarxessocials/
guiesinormativa/normesdeparticipacio/ 

I per últim existeix també el llibre 20 casos d’èxit a les xarxes socials de la Ge-
neralitat de Catalunya, que exposa diferents models de gestió de continguts en dife
rents xarxes:  http://serveisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxesimissatgeriainstan
tania/xarxessocials/guiesinormativa/20casosdexit/ 

Miquel Gamisans Martín, secretari

http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/pla-govern/index.html
http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/pla-govern/index.html
http://www.govern.cat/pres_gov/govern/ca/monografics.html
http://serveisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/guia-de-xarxes-socials/
http://serveisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/guia-de-xarxes-socials/
http://serveisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/directori/
http://serveisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/directori/
http://serveisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/directori/
http://serveisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/normes-de-participacio/
http://serveisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/normes-de-participacio/
http://serveisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/normes-de-participacio/
http://serveisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/20-casos-dexit/
http://serveisdigitals.gencat.cat/ca/serveis/xarxes-i-missatgeria-instantania/xarxes-socials/guies-i-normativa/20-casos-dexit/
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Control del compliment de la Resolució 365/XI, sobre les obres de 
reforma de l’estació de Renfe de Manresa i el millorament de la 
mobilitat ferroviària entre Manresa i Barcelona
290-00338/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54578 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.03.2017

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 365/XI, sobre les 
obres de reforma de l’estació de Renfe de Manresa i el millorament de la mobilitat 
ferroviària entre Manresa i Barcelona (tram. 29000338/11), us informo del següent:

D’una banda, el Govern de la Generalitat ha reiterat al Govern de l’Estat, mitjan
çant l’escrit enviat el passat 22 de febrer de 2017, la necessitat d’impulsar les actua
cions previstes de remodelació de l’estació de Manresa per a la millora de l’acces
sibilitat, en compliment del compromís assumit pel Ministeri de Foment d’impuls 
d’actuacions prioritàries a la XFIG per a la millora de la seguretat, fiabilitat i fun
cionalitat del servei de Rodalies de Catalunya.

D’altra banda, el Govern de la Generalitat de Catalunya ha exigit en diverses 
ocasions la millora de la fiabilitat de la infraestructura ferroviària titularitat d’Adif a 
Catalunya. En aquest sentit s’ha demanat el compliment de les inversions previstes i 
acordades sense les quals és difícil millorar alguns temps de viatge.

Els serveis de Rodalies de Catalunya han patit els efectes de la imposició de li
mitacions i canvis en la velocitat de la circulació ferroviària que han afectat el temps 
de viatge de molts trajectes, també en la relació Manresa  Barcelona.

El passat 5 de febrer es va introduir un ajust d’horaris a algunes línies de Roda
lies de Catalunya que ha permès recuperar una mitjana de 4 minuts en el trajecte 
Manresa  Barcelona, un cop suprimides algunes de les Limitacions Temporals de 
Velocitat (LTV) que l’afectaven.

Aquest ajust permet que el temps de viatge dels serveis semidirectes que la Ge
neralitat de Catalunya va implementar l’any 2014 se situïn de nou a l’entorn dels 60 
minuts.

Barcelona, 13 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 371/XI, sobre l’aiguamoll 
Matusagaratí, de Panamà
290-00344/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54456 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.03.2017

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 371/XI, sobre l’ai
guamoll Matusagaratí, de Panamà (tram. 29000344/11), us informo del següent:

El passat mes de desembre, la directora general de Relacions Exteriors va co
municar al director general per a Iberoamèrica del Ministeri d’Assumptes Exteriors 
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i de Cooperació l’aprovació i el contingut de la Resolució 357/XI als efectes opor
tuns.

Barcelona, 21 de març de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 372/XI, sobre la contribució 
de la cooperació catalana a la consolidació de la democràcia a 
Tunísia
290-00345/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54500 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.03.2017

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 372/XI, sobre la 
contribució de la cooperació catalana a la consolidació de la democràcia a Tunísia 
(tram. 29000345/11), us informo del següent:

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 20152018 indica que «per 
la seva importància en el procés de democratització de la regió mediterrània i per 
la importància dels moviments civils existents, Tunísia serà també subjecte d’actua
cions preferents de la cooperació catalana».

El conjunt de les actuacions previstes pel Govern en matèria de cooperació es re
cullen en el Pla Anual de Cooperació al Desenvolupament per al 2017. El Govern ja 
té en preparació aquest pla, i està a l’espera de l’aprovació de la Llei de Pressupostos 
per a l’any 2017 en el Parlament de Catalunya. Un cop s’aprovin aquests pressupos
tos, el Govern sotmetrà a consideració dels diferents òrgans de participació el con
tingut d’aquest Pla Anual.

Posteriorment, el Govern procedirà a la seva aprovació i el presentarà en sessió 
parlamentària tal i com preveu l’actual legislació. Per tant, abans de l’aprovació dels 
pressupostos i del Pla Anual no és possible informar del suport concret previst en 
matèria de cooperació a Tunísia, però seguint el Pla Director, aquest país serà ob
jecte d’atenció prioritària per part de l’Agència Catalana de Cooperació al Desen
volupament.

Per altra banda, la secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea està treballant 
en la signatura d’una carta d’intencions amb el Govern de Sousse, instantse amb
dós governs a col·laborar en l’àmbit cultural i artístic, la protecció mediambiental i 
el desenvolupament socioeconòmic amb l’objectiu de compartir bones pràctiques en 
l’organització i el funcionament de les institucions i administracions. La previsió és 
que aquesta carta d’intencions es pugui signar durant el primer semestre de 2017.

Finalment, en compliment del punt c la directora general de Relacions Exteriors 
ha procedit a informar i comunicar del contingut de la resolució al Ministeri d’As
sumptes Exteriors i Cooperació.

Barcelona, 20 de març de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 463/XI, sobre l’accidentalitat 
viària
290-00433/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 54922 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.03.2017

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

de Catalunya i per tal de donar compliment a l’apartat a de la Resolució 463/XI, sobre 
l’accidentalitat viària (número de tramitació 29000433/11), us trameto, en docu
ment annex, la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 22 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El Servei Català de Trànsit, com a conseqüència del creixement de l’ús inade

quat de la telefonia mòbil i de les aplicacions mòbils dels telèfons intel·ligents, que 
representa la gran majoria del 28,45% dels accidents amb víctimes dins del bloc de 
distraccions, ha desplegat un seguit d’accions en els últims anys per reduir l’acciden
talitat en aquest àmbit: 

1. Aplicació App Conduint. El Departament d’Interior i el Servei Català de Tràn
sit han desenvolupat una aplicació per a mòbils Android que permet als conductors 
evitar distreure’s amb aquests elements de telefonia mentre condueixen. Aquesta 
app, de descàrrega gratuïta (Google Play) i anomenada Conduint pot ser utilitzada 
per bloquejar i silenciar les notificacions de la telefonia mòbil mentre s’està circulant 
amb l’objectiu d’augmentar la seguretat viària evitant les desatencions. D’aquesta 
manera es vol aprofitar l’impacte de les noves tecnologies a favor de la mobilitat se
gura i configurar l’ús del telèfon mòbil de manera que aquest s’adeqüi a la normativa 
vigent i s’adapti la utilització sense emprar les mans.

2. Campanya Tria el bon camí. El Departament d’Interior i el Servei Català de 
Trànsit han posat en marxa una campanya sota el lema Al volant, tria el bon camí, 
que s’emetrà a televisió, ràdio, premsa, internet i cinema, per conscienciar la ciuta
dania dels riscos de la conducció i reduir els accidents de trànsit. Aquesta acció de 
conscienciació viària incideix en dues qüestions, d’una banda les causes que provo
quen els accidents i de l’altra les conseqüències que de vegades poden ser tràgiques 
amb l’objectiu de posar de relleu que majoritàriament els accidents viaris no respo
nen a fets fortuïts. En aquest sentit, la campanya pretén contribuir a prendre cons
ciència que les conductes imprudents i irresponsables al volant poden tenir conse
qüències dramàtiques.

3. Campanyes conjuntes de control policial. El Cos de Mossos d’Esquadra i les 
Policies Locals, coordinats pel Servei Català de Trànsit, es despleguen de manera 
conjunta amb 15 campanyes conjuntes anuals per focalitzar els controls en carretera 
en aquells aspectes que generen més risc en l’accidentalitat. Enguany les campanyes 
corresponents al control de les distraccions estan programades per a les setmanes 
del 27 de març/2 d’abril i del 2329 d’octubre.

4. Conveni AMETIC. El Departament d’Interior i l’Asociación de Empresas de 
Electrónica, Tecnologías de la Información, Telecomunicaciones y Contenidos Digi
tales (AMETIC) van signar el 17 d’octubre un conveni de col·laboració amb la finali
tat de conscienciar els usuaris de dispositius i aplicatius mòbils dels riscos associats 
al seu ús durant la conducció. El conveni preveu dissenyar i implementar accions 
divulgatives i informatives conjuntes o individuals.
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5. Difusió per xarxes socials. El Departament d’Interior i el Servei Català de 
Trànsit han aprofitat l’impacte que les xarxes socials té en els conductors i conduc
tores que utilitzen de manera inadequada les noves tecnologies mentre fan ús del seu 
vehicle per difondre missatges de conscienciació a través dels seus canals institucio
nals de comunicació, principalment web, twitter i youtube.

Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 58/XI, sobre la candidatura de 
Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Medicament
390-00058/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 54646 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.03.2017

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 58/11 sobre la candidatura de Bar
celona com a seu de l’Agencia Europea del Medicament (tram. 39000058/11), us 
informo del següent:

Tot i que encara no s’ha oficialitzat la petició de sortida del Regne Unit de la 
Unió Europea, davant de la possibilitat que l’Agència Europea del Medicament tras
lladi la seva seu des de l’actual ubicació a Londres, per tal d’impulsar les actuacions 
per a la candidatura de Barcelona, el Govern ha creat la Comissió Interdepartamen
tal per a promoure la ciutat de Barcelona com a seu de l’Agència Europea del Me
dicament (EMA), per Acord del Govern de 5 de juliol. Aquesta Comissió està inte
grada pels titulars de les secretaries generals dels departaments de la Presidència; 
Vicepresidència i d’Economia i Hisenda; d’Afers i Relacions Institucionals i Exte
riors i Transparència; de Salut; i d’Empresa i Coneixement.

El 30 d’agost de 2016 va tenir lloc la primera reunió d’aquesta Comissió de tre
ball. A la reunió es va treballar en la preparació de documentació sobre la motivació 
de la candidatura, els actors que li donen suport i l’estratègia comunicativa. També 
es van començar a estudiar els aspectes logístics per a la possible ubicació de l’agèn
cia i l’establiment del marc de relacions amb l’Ajuntament de Barcelona, bé en el si 
de la comissió o mitjançant la creació d’una Comissió mixta. La comissió també va 
avaluar la necessària coordinació amb l’Àrea Metropolitana, el sector farmacèutic 
i altres actors socials. Només la combinació exitosa de tots aquests actors permetrà 
bastir una candidatura clara i viable.

Pel que fa a la coordinació amb el Govern espanyol, el vicepresident Oriol Jun
queras, en la seva reunió del 21 de juliol de 2016 amb la vicepresidenta en funcions 
del Govern d’Espanya, Soraya Sáenz de Santamaría, li va traslladar l’interès del 
Govern de la Generalitat de Catalunya per acollir l’EMA a Barcelona. La vicepresi
denta, que coordina el Grup de Treball Interministerial per a impulsar la candidatu
ra d’Espanya a acollir l’EMA i l’Agència Europea Bancària (EBA), va prendre nota 
de la sol·licitud i va mostrar la voluntat de treballar conjuntament perquè Barcelona 
pugui ser la seu d’aquesta agència europea.

Barcelona, 10 de gener de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Moció 65/XI, sobre les universitats
390-00065/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 54955 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.03.2017

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 65/XI, sobre les universitats (tram. 
39000065/11), us informo del següent:

Quant al punt 1.a, punt 1.b, punt 1.c i punt 1.d, aquests temes estan condicionats 
al desenvolupament del punt aprovat en la Llei de pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya per al 2017, que indica:

«El Govern, dins les disponibilitats pressupostàries per l’any 2017, redactarà i 
aprovarà conjuntament amb la comunitat universitària, els agents socials i econò
mics, i els grups parlamentaris el Pacte Nacional per a les Universitats. Un pacte que 
ha de permetre configurar un model de finançament de les universitats que n’asse
guri la seva sostenibilitat i estabilitat, alhora que permeti dur a terme les polítiques 
de qualitat vinculades als objectius establerts. Concretament, caldrà prendre mesu
res vinculades a la situació del personal de les universitats públiques, per superar 
la interrupció en l’accés i la progressió en posicions docents i investigadores que ha 
comportat la taxa de reposició, i que tot just ara comencem a poder superar. Serà 
també prioritari seguir avançant cap a un sistema de preus públics equitatiu, basat 
en el model de tarifació social, que sigui efectiu removent els obstacles que poden 
dificultar la igualtat en l’accés a la universitat als estudiants i les famílies de rendes 
més baixes, no només a partir de la transferència de la competència i els recursos 
per part de l’Estat, sinó del disseny d’un model propi de suport als estudiants que 
més ho requereixen»

També, al punt aprovat en la 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, que indica:

«Durant l’any 2017 es modificarà el Decret de preus que aprova el Govern i que 
haurà d’estar vigent per al curs 201718, en els següents termes:

a) Estendre el model de beques equitat als màsters universitaris.
b) Aplicar una major progressivitat en els descomptes de cada tram de renda en 

els estudis de Grau, practicant reduccions –sobre l’actual preu i descompte– com a 
mínim del 30% en els trams més baixos de renda, actual tram 1 i 2.»

També, a l’exigència d’un diàleg continu amb les universitats públiques als efec
tes de poder situar un model de finançament que contempli la priorització dels ob
jectius de qualitat que comparteix el sistema, així com de l’anàlisi de les necessitats 
de finançament i la factibilitat de poderhi fer front.

Pel que fa al punt 1.e, la Comissió de Garantia de la Qualitat Acadèmica va de
finir les condicions i requisits que les universitats han de contemplar per a la pre
sentació de propostes de nous estudis que s’ofereixin en el marc de les possibilitats 
de flexibilització en les estructures que va incorporar el Reial Decret 43/2015. Cor
respon a la Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica i a la Junta del CIC 
l’anàlisi i, si correspon, aprovació de les noves propostes.

Quant al punt 2.a, s’hi està treballant. La dificultat per portarho a terme es deu 
a la taxa de reposició establerta per l’Estat que, els últims anys, ha estat molt res
trictiva (els darrers anys del 0%, del 10%, del 50%, i del 100% per al personal fun
cionari i del 50% per al personal laboral l’any 2016), fet que ha impossibilitat que 
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les universitats podessin afrontar amb èxit (amb el ritme adequat i necessari) l’es
tabilització del seu professorat permanent interí i el personal lector que finalitza la 
seva contractació.

Pel que fa al punt 2.b, és una preocupació constant del Govern i les universitats, 
tal i com queda recollit en el mateix Pla Serra Hunter amb la incorporació de noves 
modalitats contractuals que permetin atendre necessitats de carrera acadèmica i in
vestigadora com per exemple el lector tenure-track.

Quant al punt 2.c, s’hi està treballant. En negociacions amb tots els sectors i 
agents implicats.

En relació amb el punt 2.d, a través 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 ja s’ha modificat 
la vigència del Pla Serra Húnter fins el 2020. A més, i pel que fa al punt 2.d.1r, el 
16 de febrer de 2017 va tenir lloc la compareixença a la Comissió d’Empresa i Co
neixement del secretari d’Universitats i Recerca, Sr. Arcadi Navarro, i del director 
del Pla Serra Húnter, Sr. Josep Domingo, els quals van presentar aquest informe. 
I, quant al punt 2.d.2n, la Comissió de Personal Acadèmic del CIC, en la seva reu
nió del 19 de gener de 2017, va analitzar i debatre els primers resultats de l’avaluació 
del Pla Serra Húnter.

Quant al punt 3, aquesta és una matèria que s’ha de sotmetre a un diàleg intens 
amb tots els agents del sistema universitari de Catalunya, començant per les univer
sitats. Cal trobar la manera de canalitzar aquest diàleg i situar i compartir els objec
tius que una reforma tan ambiciosa com aquesta vol aconseguir.

Pel que fa al punt 4.a, el Pacte Nacional per a la Recerca i la Innovació (PNRI) 
ja està subjecte a seguiment i, per tant, revisió periòdica per part de la Comissió de 
Seguiment, que incorpora tots els signants del PNRI (Govern, universitats públiques 
i privades, grups parlamentaris i agents socials). Està previst convocar una comissió 
abans del mes de juny.

El Pla de recerca i innovació (PRI), en tant que pla que establia les polítiques 
de la Generalitat de Catalunya en matèria de recerca i innovació, dins del marc del 
PNRI, segueix des de l’aprovació de la RIS3CAT (que n’inclou les línies principals) 
una estratègia alineada amb les directrius europees.

Quant al punt 4.b, dins de la l’Estratègia d’investigació i innovació per a l’es
pecialització intel·ligent de Catalunya (RIS3CAT) hi ha convocatòries dirigides a 
augmentar els recursos per a la innovació i la transferència de coneixement. La pro
gramació de convocatòries FEDER (com Indústria del Coneixement, Suport a les 
unitats de transferència de tecnologia de les Universitats i Centres...) i altres com el 
programa de Doctorats Industrials van en aquesta línia.

Cal tenir en compte, sobre el compliment de l’objectiu global –públic+privat– de 
despesa del 2% respecte al PIB, que cal mantenir la proporció recomanada per la 
Comissió Europea (1/3 públic i 2/3 privat). En aquest sentit, està més a prop d’assolir 
l’objectiu que li correspondria el finançament públic que el privat.

Així, el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 20142020, elaborat en el 
marc de l’Estratègia Catalunya 2020 (ECAT2020) i la RIS3CAT, té entre els seus 
principals eixos la R+D, la millora de les TIC, la competitivitat de les pimes i l’eco
nomia baixa en carboni.

Des del Departament d’Empresa i Coneixement, concretament per mitjà d’ACCIÓ, 
es posen a disposició de les empreses i agents del sistema d’innovació instruments 
amb finançament FEDER vinculats a la RIS3CAT.

En aquets sentit, cal destacar les Comunitats RIS3CAT, dotades amb 72 milions 
d’euros i els Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental, dotats 
amb 30 milions d’euros per al total del període 20142020.
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Les Comunitats RIS3CAT són agrupacions d’empreses i agents del sistema ca
talà d’innovació que tenen per objectiu impulsar actuacions d’R+D+i en els àmbits 
sectorials líders de la RIS3CAT. L’any 2015 es van aprovar cinc Comunitats que de
senvoluparan 26 projectes d’R+D+i. Es van atorgar 19,1 milions d’euros d’ajuts que 
van mobilitzar 43,8 milions d’euros. El 16 de febrer de 2017 va tancar la convocatò
ria 2016, amb una dotació de 26 milions d’euros.

El Nuclis de Recerca Industrial i Desenvolupament Experimental són ajust des
tinats a recolzar projectes diferencials i amb alt risc que, per les seves característi
ques, difícilment es durien a terme sense el suport públic. L’any 2015 es van recol
zar 53 projectes, amb un ajut de 4,9 milions d’euros i una inversió mobilitzada de 
14,7 milions.

Cal ressaltar que hi ha més actuacions adreçades a l’impuls de la innovació em
marcades en el Programa Operatiu FEDER gestionades des d’altres Departaments, 
com el de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda, encarregat de l’execució dels 
Projectes d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT).

A banda del Programa Operatiu FEDER, en aquests moments s’està elaborant el 
Pacte Nacional per a la Indústria (PNI), full de ruta per a la transformació del tei
xit productiu del país. El PNI està basat en la concertació, i per això compta amb 
els agents econòmics i socials als sis grups de treball i amb altres actors rellevants 
(partits polítics amb representació parlamentària, universitats, centres tecnològics, 
col·legis professionals) a la seva Taula.

Un dels eixos estratègics d’aquest PNI és la innovació, que juntament amb la in
ternacionalització, forma el binomi clau per a l’impuls de la competitivitat empresa
rial. Els grups de treball estan definint, de forma consensuada, les mesures concre
tes de suport a la innovació per, entre d’altres objectius, aconseguir que augmenti la 
despesa en R+D. De fet, aquesta despesa ja està començant a augmentar. En aquest 
sentit, segons dades de l’INE, la despesa en R+D de Catalunya al 2015 va créixer per 
primer cop des de 2008, assolint un volum de 3.106,8 milions d’euros, un 5,8% més 
que l’any 2014. Aquesta despesa representa l’1,52% del PIB l’any 2015.

Pel que fa al punt 4.c, l’impuls de la innovació és una prioritat per al Govern. 
Una de les claus per excel·lir en innovació passa per disposar d’una infraestructu
ra de transferència tecnològica capdavantera, fent que la tecnologia arribi al teixit 
empresarial, especialment a les pimes, que són la columna vertebral de l’economia 
catalana.

En aquesta línia, recentment EURECAT i Leitat han signat un acord de vincula
ció permanent amb l’objectiu d’aprofitar les sinèrgies entre ambdues entitats, millo
rar l’eficiència i incrementar la seva massa crítica. L’acord vincula les dues entitats 
en un projecte comú d’activitats comercials, tecnològiques i de recerca.

Seguint amb aquesta estratègia de reforçament de la infraestructura de transfe
rència tecnològica també s’ha implementat un model d’acreditació per als agents 
TECNIO.

Donada la centralitat de la innovació, el Departament d’Empresa i Coneixement 
s’ha posat a disposició dels grups parlamentaris per comparèixer a la Comissió 
d’Empresa i Coneixement del Parlament de Catalunya en la persona de la directora 
general d’Indústria, per tal d’explicar l’estratègia del Govern d’impuls a la innovació 
empresarial, que inclou els aspectes de transferència tecnològica en els qual és clau 
el rol dels agents acreditats TECNIO i, molt especialment, d’EURECAT.

En relació amb el punt 4.d, la política científica del Govern, que ha permès po
sicionar la nostra recerca als més alts estàndards internacionals, contempla finançar 
persones i infraestructures, no projectes. La priorització s’ha recollit en l’agenda 
d’especialització intel·ligent de Catalunya, la RIS3CAT, de manera consensuada amb 
tots els agents del sistema i atenent a les necessitats i capacitats del país. Més que 
un nou pla d’estímul es tracta de seguir potenciant el talent i les infraestructures de 
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recerca per seguir posicionant Catalunya en l’elit de la recerca, com s’ha fet en els 
darrers anys.

Finalment, la majoria de les qüestions que es plantejaven en la moció són d’una 
enorme transcendència en termes d’importància i abast temporal i moltes coses del 
que es van aprovar estan lligades a actuacions en curs, a l’anàlisi parlamentaria i 
per part de la comunitat universitària de l’informe que en una altra moció del Parla
ment es va demanar sobre la política de preus i l’eficàcia del sistema de beques. De 
manera que el compliment en molts dels seus aspectes de la Moció està subjecte no 
només a la disponibilitat pressupostària final, sinó també al diàleg continu amb les 
universitats del nostre país i altres actors del sistema universitari de Catalunya que 
sempre ha caracteritzat la presa de dedicions del nostre sistema.

Barcelona, 23 de març de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Moció 66/XI, sobre les mesures per a 
evitar la segregació educativa
390-00066/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 54454 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.03.2017

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 66/XI, sobre les mesures per a evi
tar la segregació educativa (tram. 39000066/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament donant compliment a l’establert a la Llei 
12/2009, del 10 de juliol, aplica mesures destinades a garantir la qualitat de l’edu
cació i una equilibrada escolarització de l’alumnat que propiciï la cohesió social.

El sistema educatiu i l’escola en particular esdevé una eina de cohesió social ar
reu del territori, teixeix sinèrgies entre la comunitat educativa i evita que les diferèn
cies s’accentuïn garantint la igualtat de tot l’alumnat escolaritzat.

El Departament d’Ensenyament va realitzar unes auditories que van permetre 
identificar aquells centres educatius que disposaven d’una alta complexitat. A partir 
d’aquí, es va anar dotant a aquests centres dels recursos que necessitaven fentlos un 
acompanyament sobre quines són aquelles accions que han de realitzar, i al mateix 
temps anar millorant els seus indicadors i tendint a fer un sistema més equitatiu.

Per aconseguir una escolarització equilibrada és important actuar a nivell local, 
a través de les Comissions de Garanties d’Admissió, de les Taules Mixtes de Plani
ficació i de les Oficines Municipals d’Escolarització, també s’han d’establir mesures 
d’acompanyament a les famílies i mesures de coordinació i col·laboració de tots els 
centres educatius.

Per tal de fomentar una escolarització equilibrada les Comissions de Garanties 
d’Admissió han d’incidir en els següents aspectes:

– En coordinació amb els centres educatius, els serveis socials i les Oficines Mu
nicipals d’Escolarització han de planificar els procediments de detecció activa de les 
necessitats educatives dels alumnes que ho requereixin.

– Desenvolupar accions d’orientació a les famílies de l’alumnat escolaritzat al 
servei d’Educació de Catalunya.

– Dimensionar la reserva de places al volum de l’alumnat amb necessitats espe
cífiques i que aquesta reserva sigui equilibrada entre tots els centres educatius.

– Revisar la zonificació i les adscripcions dels centres educatius.
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– Incentivar l’accés als centres educatius amb una composició social desafavorida.
– Promoure actuacions d’acompanyament i d’acollida per l’alumnat amb neces

sitats educatives específiques derivat a un centre que inicialment no hagués estat 
demanat per la família, per tal d’assegurar una bona acollida i l’escolarització con
tinuada.

– Utilitzar el marge d’increment del 10% de la ràtio per assignar alumnat amb 
necessitats específiques fora del període corresponent al procés d’admissió d’alum
nat (matricula viva), amb la participació de tots els centres educatius del Sistema 
d’Educació de Catalunya.

– Acordar en el marc de les Comissions de Garanties d’Admissió que l’escola
rització dels alumnes amb necessitats educatives especifiques fora del període com
pres pel procés d’admissió d’alumnat es farà de manera rotatòria a tots els centres 
educatius.

– En el procés d’admissió d’alumnat als centres del Servei d’Educació de Cata
lunya i altres centres educatius, en els diversos ensenyaments sostinguts amb fons 
públics, per al curs 20172018, s’han establert les següents mesures:

• Les llistes d’espera han d’incloure totes les sol·licituds amb les opcions dema
nades en cadascuna d’aquestes.

• Nova llista d’alumnes matriculats al centre: a data d’inici de l’activitat lectiva, 
es farà pública a cada centre informació sobre el resultat del procés de preinscripció 
incloent places ofertades, places ocupades per alumnat propi (promoció i repetició), 
places ocupades per alumnat nou per cada tipus de procedència (preinscripció, fora 
termini, nova admissió) i nombre de vacants. També el nom i cognoms dels nous 
alumnes matriculats (procedents del procés d’assignació de preinscripció o de nova 
admissió, segons les dades d’aquell moment).

• S’augmentarà el control dels criteris al·legats, especialment pel que fa als apar
tats del barem on s’han detectat intents de frau en ocasions anteriors: proximitat del 
domicili i malalties cròniques de l’aparell digestiu, endocrí i metabòlic.

• S’enduriran les sancions per als casos de frau, que comporten la pèrdua de pla
ça i de tots els drets de prioritat. La verificació del frau abans del 30 de setembre 
comportarà la pèrdua immediata de la plaça.

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 20172018.

Pel que fa als ensenyaments obligatoris, s’han acordat les següents línies generals:
– 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 
20172018, 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 càlcul 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.
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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 millorarne 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 que el centre en 
qüestió es consolidi en un centre amb dues línies, o bé en municipis grans amb cen
tres de secundària amb un sobredimensionament del nombre alumnes escolaritzats.

– 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 paràmetres:
– 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, 14 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Moció 72/XI, sobre l’educació infantil
390-00072/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 54632 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.03.2017

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 72/XI, sobre l’educació infantil 
(tram. 39000072/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament remarca i impulsa el caràcter d’etapa educativa 
dels ensenyaments d’educació infantil de primer cicle.

L’any 2013 es va presentar a la Comissió Mixta el document Currículum i orien
tacions del primer cicle de l’Educació Infantil elaborat per complir el mandat de la 
Llei d’Educació de Catalunya que considera l’educació infantil una etapa educativa. 
Aquest document és el resultat del treball de tècnics del Departament d’Ensenya
ment i professionals externs, experts universitaris i persones que treballen a les llars 
d’infants i on es reconeix la importància del treball dut a terme pels mestres i edu
cadors d’aquests centres.

Aquest document desplega el currículum de 0 a 3 anys amb unes indicacions que 
deixen clar el caràcter educatiu del primer cicle de l’educació infantil.

El Govern de la Generalitat de Catalunya garanteix la continuïtat de la xarxa 
d’escoles bressol o llars d’infants finançades per la Generalitat, els Ajuntaments i les 
famílies, creada d’acord amb l’establert a la Llei 18/2003, de 4 de juliol, de suport a 
les famílies, i la Llei 5/2004, de 9 de juliol de creació de llars d’infants de qualitat.

L’índex d’escolarització dels nens i nenes catalans en aquesta etapa educativa és 
el més alt d’Europa. El curs 20102011 la taxa d’escolarització era 34,3%, el curs 
20142015 era de 36,2%, el curs 20152016 era de 37,6% i el curs 20162017 és de 
37,9%

El Departament d’Ensenyament ha complert amb el compromís de destinar els 
recursos necessaris per garantir, el foment de les llars d’infants i el sistema de finan
çament que assegura el pagament en diferents exercicis pressupostaris de les quan
ties establertes pel Govern de la Generalitat de Catalunya.

L’últim curs escolar en que el Departament d’Ensenyament va assumir el finan
çament de les places de llar d’infants va ser el curs 20112012. Concretament, es van 
atorgar subvencions a 545 corporacions locals per 893 llars d’infants municipals que 
van escolaritzar a 52.234 alumnes.

El Departament d’Ensenyament ha liquidat la totalitat de la despesa correspo
nent al funcionament i sosteniment de places de llars d’infants.

El Govern de la Generalitat de Catalunya i les quatre diputacions catalanes van 
signar el 8 de juliol de 2014 acords per destinar 34.264.088 euros a les despeses de 
funcionament de les escoles bressol municipals per als cursos 20132014 i 2014
2015. Aquests diners provenen de l’aportació que les diputacions han de fer per llei 
al pla general del PUOSC (Pla únic d’obres i serveis de Catalunya). Posteriorment es 
va arribar a un acord per ampliar aquest finançament per la resta de cursos escolars.

El curs escolar 20162017 les Diputacions es fan càrrec de les despeses de fun
cionament de les escoles bressol municipals a través del conveni signat amb el Go
vern de la Generalitat de Catalunya.

També s’ha treballat en l’àmbit de la flexibilitat que estableix el Decret 282/2006 
per reordenar el sector amb la finalitat de garantir el sosteniment de les llars d’in
fants tenint en compte l’evolució demogràfica.

El Departament d’Ensenyament té una oferta de cursos de formació, xerrades i 
jornades adreçades als professionals de l’etapa de 0 a 3 anys. També s’ha posat en 
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funcionament la web d’educació infantil, eina molt útil per mostrar, compartir ex
periències i marcar una tendència pedagògica i metodològica. Des de l’Àrea d’Edu
cació Infantil de la Inspecció d’Educació s’han elaborat documents i s’han realitzat 
formacions als educadors/es.

La ràtio dels grups i el nombre de professionals en l’etapa de 0 a 3 anys és ade
quada, i la creació de grups mixts s’ha dut a terme sempre i quan la ràtio i el nom
bre de professionals fos adequat, garantint la sostenibilitat del model i la qualitat 
d’aquests ensenyament.

El Departament d’Ensenyament valora molt positivament l’experiència pilot què 
permet a escoles rurals del nostre territori atendre infants de primer cicle d’educa
ció infantil.

El curs 20162017 un total de 50 escoles rurals participen en aquest pla experi
mental.

L’objectiu del Departament d’Ensenyament és afavorir el servei de primer cicle 
d’educació infantil per a les famílies d’entorns rurals que el necessiten, i evitar que 
hagin de dur els seus fills a altres municipis i acabin traslladant tota l’escolarització 
d’aquets fora del poble o, fins i tot, hagin de canviar el seu domicili.

La ràtio de les escoles rurals varia en funció de les necessitats d’escolarització 
del municipi, que son diferents a les necessitats d’escolarització dels municipis amb 
més població, i que fa que els grups de les escoles rurals s’organitzin en aules mul
tinivell, en canvi els grups de les escoles complertes s’organitzen en aules amb un 
sol nivell.

El Departament d’Ensenyament ha signat convenis de col·laboració amb els ajun
taments corresponents on s’estableix que els Ajuntaments es faran càrrec de la do
tació d’un tècnic d’educació infantil.

El Departament d’Ensenyament selecciona les escoles rurals que estan oferint 
ensenyaments d’educació infantil de primer cicle a demanda dels territoris on hi 
havia consens de tots el agents implicats, Ajuntaments, Serveis Territorials d’Ense
nyament, personal docent i famílies.

Barcelona, 21 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Moció 85/XI, sobre la inversió en les 
carreteres
390-00085/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 54579 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 28.03.2017

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 al punt b de la Moció 85/XI, sobre la inversió 
en les carreteres (tram. 39000085/11), us informo del següent:

Les accions i inversions més prioritàries en matèria de carreteres que signifiquin 
una millora de l’estat i del manteniment, i les destinades a millorarne la seguretat 
previstes per a l’any 2017 que estan en fase de tramitació. Aquestes actuacions són 
les següents:

a) A càrrec de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat:
– Millora de ferm. C17 del PK 14,890 al PK 27,830. Parets del Vallès  la Gar

riga (Vallès Oriental)
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– Millora general. Variant de la carretera C12. Connexió NordOest de les car
reteres C26 i C12. Tram: Balaguer (Noguera)

– Conservació extraordinària. Adequació dels sistemes de contenció de vehicles 
a la C12, del PK 7,854 al 94,922. Tram: Tortosa  Flix (Baix Ebre)

– Conservació extraordinària. Adequació dels sistemes de contenció de vehicles 
a la C12, del PK 7,854 al 94,922. Tram: Tortosa  Flix (Ribera d’Ebre)

– Rehabilitació dels viaductes de la C58 sobre la BP1503 i la Riera de Palau. 
C58, del PK 19,580 al 19,869. Terrassa (Vallès Occidental)

– Conservació integral zona est Barcelona 20142016 (Barcelonès)
– Conservació integral zona est Barcelona 20142016 (Osona)
– Conservació integral zona est Barcelona 20142016 (Vallès Occidental)
– Conservació integral zona est Barcelona 20142016 (Vallès Oriental)
– Conservació integral zona oest Barcelona 20142016 (Baix Llobregat)
– Conservació integral zona oest Barcelona 20142016 (Barcelonès)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Tortosa (Baix Ebre)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Tortosa (Montsià)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Tortosa (Ribera d’Ebre)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Tortosa (Terra Alta)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Montblanc (Alt Camp)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Montblanc (Conca de Barberà)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de reus (Baix Camp)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de reus (Baix Penedès)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de reus (Priorat)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de reus (Tarragonès)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Sabadell (Bages)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Sabadell (Vallès Occidental)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Vic (Bages).
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Vic (Osona)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Vic (Vallès Oriental)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc d’Argentona (Maresme)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc d’Argentona (Vallès Oriental)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Berga (Bages)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Berga (Berguedà)
– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver

tical i barreres de seguretat al parc de Viladecans (Alt Penedès)
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– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Viladecans (Baix Llobregat)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Viladecans (Garraf)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc d’Igualada (Alt Penedès)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc d’Igualada (Anoia)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Esterri d’Àneu (Alta Ribagorça)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Esterri d’Àneu (Pallars Sobirà)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Esterri (d’Àneu Aran)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Tremp (Noguera)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Tremp (Pallars Jussà)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Lleida (Garrigues)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Lleida (Pla d’Urgell)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Lleida (Segrià)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Lleida (Urgell)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de conservació de Solsona (Alt Urgell)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de conservació de Solsona (Segarra)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de conservació de Solsona (Solsonès)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Ponts. (Alt Urgell)

– D’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització vertical i 
barreres de seguretat al parc de Ponts. (Noguera)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Girona (Alt Empordà)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Girona (Gironès)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Girona (Pla de l’Estany)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Bianya (Cerdanya)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Bianya (Garrotxa)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Bianya (Ripollès)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de de Vidreres (Baix Empordà)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de Vidreres (Gironès)

– PPT d’operacions de conservació semiintegral d’obra civil, senyalització ver
tical i barreres de seguretat al parc de de Vidreres (Selva)
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– Conservació integral dels sistemes, programari i maquinari del cccv, dels tú
nels que gestiona i dels seus accessos. (Barcelonès)

– Conservació integral dels sistemes, programari i maquinari del cccv, dels tú
nels que gestiona i dels seus accessos. (Vallès Occidental)

– Conservació integral dels sistemes, programari i maquinari del cccv, dels tú
nels que gestiona i dels seus accessos.(Vallès Oriental)

– Millora de ferm i obres complementàries a la BV2041, del PK 1,070 al 8,180. 
Gavà  Begues (Baix Llobregat)

– Reparació del mur d’escullera del tram de la C16 entre el PK 22,465 i el PK 
22,780. Vial de connexió sortida S22 sentit Barcelona. Terrassa (Vallès Occidental)

– Execució d’operacions de conservació de senyalització horitzontal als trams de 
carretera adscrits al servei territorial de carreteres de Barcelona (demarcació)

– Operacions de conservació de les instal·lacions d’enllumenat i semàfors en les 
carreteres adscrites al servei territorial de carreteres de Barcelona (demarcació)

– Conservació de les instal·lacions d’enllumenat i semàfors en les carreteres ads
crites al servei territorial de carreteres de Terres d’Ebre (Baix Ebre)

– Conservació de les instal·lacions d’enllumenat i semàfors en les carreteres ads
crites al servei territorial de carreteres de Terres d’Ebre (Montsià)

– Conservació de les instal·lacions d’enllumenat i semàfors en les carreteres ads
crites al servei territorial de carreteres de Terres d’Ebre (Ribera d’Ebre)

– Conservació de les instal·lacions d’enllumenat i semàfors en les carreteres ads
crites al servei territorial de carreteres de Terres d’Ebre (Terra Alta)

– Operacions de conservació de senyalització horitzontal als trams de carretera 
adscrits al servei territorial de carreteres de Terres d’Ebre (Baix Ebre)

– Operacions de conservació de senyalització horitzontal als trams de carretera 
adscrits al servei territorial de carreteres de Terres d’Ebre (Montsià)

– Operacions de conservació de senyalització horitzontal als trams de carretera 
adscrits al servei territorial de carreteres de Terres d’Ebre (Ribera d’Ebre)

– Operacions de conservació de senyalització horitzontal als trams de carretera 
adscrits al servei territorial de carreteres de terres d’Ebre (Terra Alta)

– Operacions de conservació de les instal·lacions d’enllumenat i semàfors en les 
carreteres adscrites al servei territorial de carreteres de Tarragona (demarcació)

– Execució d’operacions de conservació de senyalització horitzontal als trams de 
carretera adscrits al servei territorial de carreteres de Tarragona (demarcació)

– Operacions de conservació de les instal·lacions d’enllumenat i semàfors en les 
carreteres adscrites al servei territorial de carreteres de Lleida (demarcació)

– Execució d’operacions de conservació de senyalització horitzontal als trams de 
carretera adscrits al servei territorial de carreteres de Lleida. Lleida (demarcació)

– Operacions de conservació de les instal·lacions d’enllumenat i semàfors en les 
carreteres adscrites al servei territorial de carreteres de Girona (demarcació)

– Execució d’operacions de conservació de la senyalització horitzontal en trams 
de carretera adscrits al servei territorial de carreteres de Girona (demarcació)

– Millora d’interseccions i ordenació d’accessos a la C26, del PK 193,000 al 
194,830. Ripoll (Ripollès)

– Reforçament del ferm a la T334, del PK 1,712 al 13,048. Horta de Sant Joan  
Bot (Terra Alta)

– Ferm. Millora de les característiques superficials. Carretera C26 del PK 
103,474 al 106,200. Tram: Solsona (Solsonès)

– Reforçament d’ancoratges mur talús. C28, PK 56,968 al 57,127. Alt Àneu (Pa
llars Sobirà)

– Inversions en maquinària, instal·lacions i utillatge 2017. No territorialitzable
– Emergències en carreteres dins l’àmbit de la Generalitat de Catalunya no ter

ritorialitzable
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– Conservació de carreteres i assistències tècniques (integrals bcn, contractes 
anuals, sistemes de gestió) no territorialitzable

– Rehabilitació d’obra de fàbrica a la C38, PK 24,420. Molló (Ripollès)
– Actuacions seguretat viària 2017 Lleida (demarcació)

b) A càrrec d’infraestructures.cat:
– Condicionament GI401. Guardiola  Campdevànol (Berguedà)
– Execució de les obres de la ronda sud Igualada. Via enllaç C241/B213. 1a f. 

Igualada  Santa Margarida de Montbui (Anoia)
– Condicionament C51 PK 65 al 90,500 el Vendrell  Valls i variant de Vilar

dida (Alt Camp)
– Condicionament C51 PK 65 al 90,500 el Vendrell  Valls i variant de Vilardi

da (Baix Penedès)
– Millora de la connexió de l’AP7 i la C33 amb la C17, del PK 14,700 al 15,100. 

Tram: Parets del Vallès (Vallès Oriental)
– Eixamplament i reforç de la C25, PK 237,660 al 242,100. Riudellots de la Sel

va (Selva)
– Actuacions a la xarxa de carreteres en l’àmbit de la seguretat vial. No territo

rialitzable
– Reestudi de la secció transversal C352. La Roca del Vallès  Les Franqueses 

del Vallès (Vallès Oriental)
– Pla millora de la senyalització no territorialitzable
– Variant de la BV5303 entre l’enllaç de la C17, PK 49,500, i el PK 7,000 de la 

BV5303. Balenyà  Seva (Osona)
– Millora general. Desdoblament de la carretera C260. Del PK 29,000 de la 

C260 al PK 754,350 de la NII. Tram: Figueres (Alt Empordà)
– Actuacions de millora de la seguretat viària i de l’accessibilitat a les carreteres 

C16, C55 i C58 Barcelona (demarcació)
– Condicionament i reordenació dels accessos a la carretera TV3141 del PK 

0,000 al 7,000. Fase 1: reordenació d’accessos. Tram: Cambrils  Reus (Baix Camp)
– Nova carretera. Millora accessibilitat a la vialitat urbana de Badalona. Calça

da lateral C31 sentit Barcelona, del PK 212,300 al 214,000 Badalona (Barcelonès)
– Execució de les obres d’ampliació a tercer carril de la calçada sentit Barcelona 

de la C58. (Vallès Occidental)
– Condicionament. C14. PK 163,200 al 166,520. Organyà  Montant de Tost. 

(Alt Urgell)
– Vies ciclistes no territorialitzable
– Millora de nus de la C35, PK 53,080, amb la BV5301, PK 0,000. Santa Maria 

de Palautordera (Vallès Oriental)
– Eixample i millora del traçat a l’N141e, del PK 110,500 al 112,350. Bescanó 

(Gironès)
– Barreres antiallaus a la C28, als PK 38,400, 38,550, del 40,100 al 40,250, 

40,800 i 42,000. Baquèira  Tonyon (Naut Aran) (Val d’Aran)
– Nou pont sobre la Tordera. BV6001 i GIP6831. Malgrat de Mar  Blanes 

(Maresme)
– Nou pont sobre la Tordera. BV6001 i GIP6831. Malgrat de Mar  Blanes (Selva)
– Millora de la seguretat viària i de la mobilitat del corredor C55 / C16 / C58 

al Bages. Tram: Terrassa  Abrera  Manresa (Bages)
– Millora de la seguretat viària i de la mobilitat del corredor C55 / C16 / C58 

al Bages. Tram: Terrassa  Abrera  Manresa (Baix Llobregat)
– Millora de la seguretat viària i de la mobilitat del corredor C55 / C16 / C58 

al Bages. Tram: Terrassa  Abrera  Manresa (Vallès Occidental)
– Millora d’intersecció a la carretera C66, PK 0,560. Tram: Palafrugell (Baix 

Empordà)
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– Condicionament. Gi633, del PK 0,000 al 6,290 i del 9,180 al 10,480, i de la 
GI634, del PK 6,308 al 0,470. Sant Julià de Ramis  Verges (Baix Empordà)

– Condicionament. Gi633, del PK 0,000 al 6,290 i del 9,180 al 10,480, i de la 
GIi634, del PK 6,308 al 0,470. Sant julià de ramis  Verges (Gironès)

– Prolongació, eixamplament i millora del ferm de L311b des de la rotonda d’en
llaç de l’A2 (PK 520,000) fins al PK 0,950 de la L311b. Cervera (Segarra)

– Condicionament. LP3322. PK 10,6 al 14,5. Linyola  Bellcaire d’Urgell. (No
guera)

– Condicionament. LP3322. PK 10,6 al 14,5. Linyola  Bellcaire d’Urgell. (Pla 
d’Urgell)

Barcelona, 20 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 100/XI, de suport i 
reconeixement de la tasca dels cossos i forces de seguretat pública
390-00100/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017

Control del compliment de la Moció 101/XI, sobre el desplegament de 
la Llei 11/2014, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, 
transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la 
transfòbia
390-00101/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017

Control del compliment de la Moció 102/XI, sobre les polítiques 
d’acollida a Catalunya
390-00102/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017
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Control del compliment de la Moció 103/XI, sobre l’actuació del 
Govern davant les sol·licituds d’informació i de documentació dels 
diputats
390-00103/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017

Control del compliment de la Moció 104/XI, sobre les actuacions del 
Govern a la província de Lleida
390-00104/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017

Control del compliment de la Moció 105/XI, sobre l’acció del Govern 
en matèria d’acollida
390-00105/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 28.03.2017

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Sol·licitud de compareixença de Ricard Font i Hereu, president del 
Consell d’Administració d’Aeroports Públics de Catalunya, davant 
la Comissió de Territori perquè informi sobre l’aeroport de Lleida-
Alguaire
356-00465/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CSP (reg. 54499).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Territori, 24.03.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Ramon Farré i Roure, delegat 
territorial de la Generalitat a Lleida i vocal del Consell 
d’Administració d’Aeroports Públics de Catalunya, davant la Comissió 
de Territori perquè informi sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
356-00466/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CSP (reg. 54499).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Territori, 24.03.2017.

Sol·licitud de compareixença del director general d’Energia, Mines i 
Seguretat Industrial davant la Comissió de Territori perquè informi 
sobre la problemàtica dels runams salins i de la mineria del Bages a 
Súria, Sallent i Balsareny
356-00582/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada pel GP CSP (reg. 55043).
Coneixement: Mesa de la Comissió de Territori, 24.03.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la plataforma 
No al Dofinari de l’Aquopolis davant la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat perquè informi sobre els espectacles amb mamífers 
marins
356-00596/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP JS (reg. 54490).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 27.03.2017.

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

4.70.01. Composició del Govern, delegacions de funcions i encàrrecs de 
despatx

Encàrrec del despatx del conseller d’Empresa i Coneixement a la 
consellera de la Presidència
330-00053/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 54945 / Coneixement: 27.03.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donarvos comp
te que durant la absència del conseller d’Empresa i Coneixement, del 25 de març a 
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l’1 d’abril de 2017, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 21 de març de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 23/2017, de 21 de març, d’encàrrec de despatx del conseller 
d’Empresa i Coneixement a la consellera de la Presidència, del 25 de març a l’1 
d’abril, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7336, del 24 de març de 2017.

Suplència en l’exercici de les funcions del president de la Generalitat 
pel vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00054/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 54946 / Coneixement: 27.03.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Em plau donarvos compte que durant la meva absència des del dia 26 de març 

fins al dia 1 d’abril de 2017, i de conformitat amb el que disposa l’article 6 de la Llei 
13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, exercirà 
la suplència en l’exercici de les funcions de la presidència de la Generalitat el vice
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 23 de març de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 24/2017, de 23 de març, pel qual es determina la persona 
que exercirà la suplència en l’exercici de les funcions de la Presidència de la 
Generalitat des del dia 26 de març fins al dia 1 d’abril de 2017, , és publicat al 
DOGC 7336, del 24 de març de 2017.

Encàrrec del despatx del conseller d’Afers i Relacions Institucionals 
i Exteriors i Transparència al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00055/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 55090 / Coneixement: 28.03.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donarvos comp
te que durant la absència del conseller del departament d’Afers Institucionals i Ex
teriors i Transparència, des del dia 26 al dia 31 de març de 2017, ambdós inclosos, 
s’encarregarà del despatx del seu departament el vicepresident del Govern i conse
ller d’Economia i Hisenda.
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Cordialment,

Barcelona, 23 de març de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 25/2017, de 23 de març, d’encàrrec del despatx del conseller 
del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència al 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda des del dia 26 al 31 
de març de 2017, és publicat al DOGC 7337, del 27 de març de 2017.

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe de les activitats de l’Institut Català Internacional per la Pau 
corresponent al 2016
334-00058/11

PRESENTACIÓ: XAVIER MASLLORENS I ESCUBÓS, PRESIDENT DE INSTITUT 

CALATÀ INTERNACIONAL PER LA PAU

Reg. 55025 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència: Mesa del Parlament, 28.03.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em complau posarme en contacte amb vostè, com a president de l’Institut Ca

talà Internacional per a la Pau (ICIP), per a sol·licitar formalment compareixença al 
Parlament de Catalunya per presentar la memòria anual d’activitats 2016, tal i com 
estableix la Llei de creació de l’ICIP. Concretament, al seu article 15, es diu que «La 
Junta de Govern ha d’elaborar un informe anual de les activitats de l’Institut Català 
Internacional per la Pau, que contingui les propostes i les observacions que consi
deri rellevants. Aquest informe ha d’ésser publicat, lliurat al Govern i presentat al 
Parlament i al Consell Català de Foment de la Pau».

Seguint amb els protocols ja establerts, m’agradaria presentar davant la Comissió 
d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència les activitats 
realitzades al 2016.

Li prego, doncs, que faci a mans de la Mesa la meva demanda de poder presentar 
l’Informe de l’any 2016, en nom de la Junta de Govern.

Resto a disposició de la Mesa i a l’espera de les seves notícies.
Aprofito l’avinentesa per saludarla ben cordialment,

Barcelona, 20 de març de 2017
Xavier Masllorens i Escubós, president de l’Institut Català Internacional per la Pau

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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