
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 564/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’una xarxa d’unitats 
de cures pediàtriques pal·liatives
250-00704/11
Adopció 9

Resolució 565/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’avaluació de les polítiques 
d’infància
250-00717/11
Adopció 9

Resolució 566/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls dels consells d’infants 
i joves
250-00718/11
Adopció 10

Resolució 567/XI del Parlament de Catalunya, sobre el seguiment del Pacte per a 
la infància a Catalunya
250-00743/11
Adopció 10

Resolució 568/XI del Parlament de Catalunya, sobre el trastorn específic del llen-
guatge
250-00744/11
Adopció 11

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre un pacte nacional per a l’educació
250-00597/11
Retirada 14

Proposta de resolució sobre l’Escola Ponent de Tarragona
250-00605/11
Retirada 14

Proposta de resolució sobre l’Escola Torreforta, de Tarragona
250-00606/11
Retirada 14

Proposta de resolució sobre l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
250-00607/11
Retirada 14

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 15
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Proposició de llei de regulació de la segona activitat d’aplicació al Cos de Bombers 
de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos d’Esquadra i al de les policies locals
202-00048/11
Esmenes a la totalitat 15

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles Bressol de Ca-
talunya
202-00053/11
Presentació: GP PPC 15

Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11
Presentació: GP CUP-CC 20

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00055/11
Presentació: GP JS 24
Tramitació pel procediment d’urgència extraordinària i acord de reducció dels terminis 26

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres educatius pú-
blics de Catalunya
202-00056/11
Presentació: GP PPC 26

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 2/2017, del 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor de l’impost 
sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una regla de determinació de la 
tarifa aplicable de l’impost sobre les estades en establiments turístics
203-00009/11
Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat 29

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

3.10.25. Propostes de resolució

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
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del terme «sexe» en 
els diccionaris normatius català i espanyol
250-00931/11
Tramesa a la Comissió 31
Termini de presentació d’esmenes 31

Proposta de resolució sobre la prevenció, la detecció i la protecció dels menors que 
pateixen abusos sexuals i maltractaments
250-00932/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre la presència de la filosofia en l’ensenyament
250-00933/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció
250-00934/11
Tramesa a la Comissió 32
Termini de presentació d’esmenes 32

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
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques socials i la dotació pressupostària 
corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00936/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33
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Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques de seguretat i la dotació pressu-
postària corresponent Santa Coloma de Gramenet
250-00937/11
Tramesa a la Comissió 33
Termini de presentació d’esmenes 33

Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la dotació pressu-
postària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00938/11
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

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
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

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
Tramesa a la Comissió 34
Termini de presentació d’esmenes 34

Proposta de resolució sobre la gasificació dels residus a les plantes de tractament 
de purins
250-00941/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la pràctica del silvestrisme
250-00942/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mossos d’Esquadra
250-00943/11
Tramesa a la Comissió 35
Termini de presentació d’esmenes 35

Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia
250-00944/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos d’esquadra
250-00945/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial d’atenció edu-
cativa a Terrassa
250-00946/11
Tramesa a la Comissió 36
Termini de presentació d’esmenes 36

Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del centre de dia i resi-
dència per a discapacitat greu o profunda La Pineda 2 a Terrassa
250-00947/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Genera-
litat de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
250-00948/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37

Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí
250-00949/11
Tramesa a la Comissió 37
Termini de presentació d’esmenes 37
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat
250-00950/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions mecàniques en l’àmbit 
assistencial
250-00951/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per objectius sani-
tàries
250-00952/11
Tramesa a la Comissió 38
Termini de presentació d’esmenes 38

Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els treballadors sanitaris
250-00953/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de medicina a Catalunya
250-00954/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre les mesures destinades a la prevenció de maltracta-
ments, abusos i agressions a menors
250-00955/11
Tramesa a la Comissió 39
Termini de presentació d’esmenes 39

Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador de la plaça de 
Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 del metro
250-00956/11
Tramesa a la Comissió 40
Termini de presentació d’esmenes 40

Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge del càncer 
colorectal
250-00957/11
Presentació: GP Cs 40

Proposta de resolució de suport a la prohibició de les armes nuclears
250-00958/11
Presentació: Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del GP JS, Susana Beltrán García, del GP Cs, Ferran 
Pedret i Santos, del GP SOC, Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP, Carles Riera Albert, del 
GP CUP-CC 41

Proposta de resolució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i de bon govern 
a la Generalitat
250-00959/11
Presentació: GP CSP 42

Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed
250-00960/11
Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC 43

Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de l’Escola Francesc Aldea 
i Pérez, de Terrassa
250-00961/11
Presentació: GP SOC 44

Proposta de resolució sobre un model català de garantia juvenil
250-00962/11
Presentació: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS, David Mejía Ayra, del GP Cs, Pol 
Gibert Horcas, del GP SOC, Joan Giner Miguélez, del GP CSP, Fernando Sánchez Costa, del 
GP PPC 45

Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró
250-00963/11
Presentació: GP SOC 46
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Proposta de resolució sobre els assassinats extrajudicials a les Filipines
250-00964/11
Presentació: GP SOC 47

Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves
250-00965/11
Presentació: GP SOC 48

Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica
250-00966/11
Presentació: GP PPC 49

Proposta de resolució sobre la gestació subrogada
250-00967/11
Presentació: Violant Cervera i Gòdia, juntament amb una altra diputada del GP JS; José María 
Espejo-Saavedra Conesa, del GP Cs; GP CSP 50

3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya
259-00002/11
Presentació: Govern de la Generalitat 52

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 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic 
Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015
256-00029/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 55
Termini per a proposar compareixences 55

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

Proposta de creació d’un grup de treball sobre l’educació d’adults
251-00008/11
Presentació: Anna Simó i Castelló, del GP JS; Sonia Sierra Infante, del GP Cs; Esther Niubó 
Cidoncha, del GP SOC; Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP; María José García Cuevas, del 
GP PPC; Carles Riera Albert, del GP CUP-CC 56

Proposta de creació d’un grup de treball sobre els nadons i els infants desapareguts
251-00009/11
Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC 57

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el balanç de la implementació de la Llei pels 
drets LGTBI i resum de les actuacions del Síndic
360-00024/11
Tramitació en Comissió 58

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 1/2017, sobre l’agregat de les univer-
sitats públiques de Catalunya, corresponent al 2014 i el 2015
258-00020/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 58
Termini per a demanar la presentació de l’informe 58

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

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 CSP 59

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
407-00002/11
Adscripció de diputats del GP CSP 59
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4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del 
Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya
408-00006/11
Acord 59

Atribució de la presidència de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
408-00008/11
Acord 60

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per a la Protecció dels Refugiats a Catalunya
413-00007/11
Designació de membres 60

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 262/XI, sobre la segona activitat de mossos 
d’esquadra, policies locals i bombers
290-00243/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

Control del compliment de la Resolució 277/XI, sobre la protecció de les oliveres a 
les Terres de l’Ebre
290-00254/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  62

Control del compliment de la Resolució 279/XI, sobre el sector coniller
290-00256/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  64

Control del compliment de la Resolució 284/XI, sobre l’epilèpsia
290-00261/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  67

Control del compliment de la Resolució 288/XI, sobre el coneixement del Protocol 
d’Istanbul en l’àmbit sanitari
290-00265/11
Sol·licitud de pròrroga 68
Pròrroga del termini per a retre comptes 69

Control del compliment de la Resolució 294/XI, sobre la creació del Registre de 
parelles de fet
290-00270/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  69

Control del compliment de la Resolució 298/XI, sobre el decret de plantilles i la pro-
visió de places docents
290-00274/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  69

Control del compliment de la Resolució 368/XI, sobre el millorament del transport 
públic als municipis de la plana del delta del Llobregat
290-00341/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  71

Control del compliment de la Resolució 375/XI, sobre el desplegament integral 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
290-00348/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  73

Control del compliment de la Resolució 376/XI, sobre la declaració del Dia Mundial 
de la Salut Mental Materna
290-00349/11
Sol·licitud de pròrroga 74
Pròrroga del termini per a retre comptes 74

Control del compliment de la Resolució 382/XI, sobre els pagaments als ramaders 
afectats per atacs d’óssos
290-00355/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  74
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Control del compliment de la Resolució 390/XI, sobre l’augment del nombre de pla-
ces en residències per a la gent gran a Aran
290-00362/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  76

Control del compliment de la Resolució 393/XI, sobre la construcció d’una residència 
i centre de dia per a gent gran al barri de Sant Pere Nord, a Terrassa
290-00365/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  76

Control del compliment de la Resolució 400/XI, sobre el Pla especial de protecció i 
infraestructures hidràuliques de la conca del Daró
290-00372/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  77

Control del compliment de la Resolució 401/XI, sobre la construcció d’un col·lector 
a la Bisbal d’Empordà
290-00373/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  78

Control del compliment de la Resolució 404/XI, sobre l’abastament d’aigua potable 
als veïns de l’espai rural de Gallecs
290-00376/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  78

Control del compliment de la Resolució 405/XI, sobre l’impuls de la Comissió de 
Relacions amb Entitats, Centres i Professionals de la Seguretat Privada
290-00377/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  79

Control del compliment de la Resolució 414/XI, sobre la publicació anual d’informes 
sobre antivirals per a l’hepatitis C als centres penitenciaris
290-00386/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  80

Control del compliment de la Resolució 503/XI, sobre els contractes del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb Microsoft i Seidor
290-00472/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  80

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 15/XI, sobre la disminució d’inscripcions d’es-
tudiants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i investigador 
i del personal d’administració i serveis
390-00015/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 82

Control del compliment de la Moció 78/XI, sobre la transparència del Govern
390-00078/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 82

Control del compliment de la Moció 106/XI, sobre la resposta del Govern al proble-
ma de l’ocupació d’habitatges
390-00106/11
Designació de la Comissió competent 87

Control del compliment de la Moció 107/XI, sobre l’estat autoritari de dret amb la 
politització de l’alta judicatura, la fiscalia i el Tribunal Constitucional
390-00107/11
Designació de la Comissió competent 88

Control del compliment de la Moció 108/XI, sobre la regeneració democràtica
390-00108/11
Designació de la Comissió competent 88

Control del compliment de la Moció 109/XI, sobre el balanç del primer any des de 
l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació d’emergència social, la reactivació 
econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional
390-00109/11
Designació de la Comissió competent 88



BOPC 384
13 d’abril de 2017

Taula de contingut 8

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, Administracions Pú-
bliques i Habitatge amb la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge sobre la preparació i licitació d’expedients de contractació pública amb 
l’objecte aparent d’adquirir material per a la celebració d’eleccions al Parlament
354-00155/11
Sol·licitud i tramitació 88

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

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya 
davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge perquè 
presenti les conclusions del grup de treball sobre la futura llei d’arrendaments urbans
356-00599/11
Sol·licitud 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de Dones Periodis-
tes de Catalunya davant la Comissió de la Igualtat de les Persones perquè presenti 
l’estudi «Dones i homes en els governs locals catalans»
356-00609/11
Sol·licitud 89

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Creu Roja a Catalunya davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè presenti el darrer informe de l’Obser-
vatori de Vulnerabilitat
356-00617/11
Sol·licitud 89

Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina, president de l’Institut Català d’Ava-
luació de Polítiques Públiques, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi 
sobre les activitats de l’Institut i sobre els resultats dels programes «Èxit» i «Èxit 
estiu» de l’Ajuntament de Barcelona
356-00622/11
Sol·licitud 89

Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina i Marc Balaguer, president i director 
de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió d’Afers 
Socials i Famílies perquè presentin l’informe d’avaluació de les polítiques familiars 
a Catalunya
356-00624/11
Sol·licitud 90

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades corresponent al 2016
334-00067/11
Presentació: directora de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades 90

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític en la televisió i la ràdio corresponent al desembre del 2016
337-00027/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 91

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Par-
lament de Catalunya
500-00011/11
Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer 
la prova de coneixements de llengua catalana 91

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de gestió, manteniment i actualització de la infraestructura 
de comunicacions de veu fixa del Parlament de Catalunya
615-00008/11
Formalització del contracte 93
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 564/XI del Parlament de Catalunya, sobre la creació d’una 
xarxa d’unitats de cures pediàtriques pal·liatives
250-00704/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 11, 04.04.2017, DSPC-C 375

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 4 d’abril de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre la creació d’una xarxa d’unitats de 
cures pediàtriques pal·liatives (tram. 250-00704/11), presentada pel Grup Parlamen-
tari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí 
(reg. 48190).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear una xarxa d’unitats de cures pediàtriques pal·liatives si així ho deter-

minen els resultats del grup de treball a què fa referència el projecte 6.4 del Pla de 
salut de Catalunya 2016-2020 i, en qualsevol cas, posar en coneixement de tots els 
grups parlamentaris aquests resultats quan estiguin disponibles.

b) Millorar els mecanismes de coordinació entre la xarxa d’unitats de cures pe-
diàtriques pal·liatives i la resta de recursos sanitaris.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Palau Vergés

Resolució 565/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’avaluació de les 
polítiques d’infància
250-00717/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 11, 04.04.2017, DSPC-C 375

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 4 d’abril de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’obtenció de dades que permetin ana-
litzar la situació social d’infants i joves (tram. 250-00717/11), presentada pel Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí (reg. 48196).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar, amb la participació de les entitats, un sistema d’indicadors a Catalu-

nya que permeti avaluar les polítiques d’infància.
b) Redactar periòdicament un informe sobre la situació dels infants a Catalunya 

seguint els criteris del Comitè dels Drets de l’Infant.
c) Crear un índex de desenvolupament infantil per a Catalunya, un cop s’hagin 

elaborat els diferents indicadors que permetin avaluar les polítiques d’infància.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Palau Vergés
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Resolució 566/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’impuls dels 
consells d’infants i joves
250-00718/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 11, 04.04.2017, DSPC-C 375

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 4 d’abril de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre l’impuls dels consells d’infants i joves 
(tram. 250-00718/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot.

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Promoure, per mitjà dels ajuntaments, la creació de consells d’infants i joves 

que siguin representatius de determinats col·lectius del territori, com ara centres 
escolars, centres de lleure, centres d’esport, grups amb diversitat funcional, grups 
d’immigrants o grups de refugiats, entre altres.

b) Acompanyar el procés de reconducció del Consell Nacional d’Infants i Adoles-
cents de Catalunya, d’acord amb el document de les bases que en regeix la constitu-
ció, de manera que en resulti un consell independent però amb el suport i l’acompa-
nyament de la Generalitat, la qual ha de facilitar que el consell es doti de l’estructura 
i segueixi el funcionament que consideri pertinents.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Palau Vergés

Resolució 567/XI del Parlament de Catalunya, sobre el seguiment del 
Pacte per a la infància a Catalunya
250-00743/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 11, 04.04.2017, DSPC-C 375

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 4 d’abril de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el seguiment del Pacte per a la infància 
a Catalunya (tram. 250-00743/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 48197).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Consolidar un sistema de polítiques públiques en infància i adolescència a Ca-

talunya, de manera transversal.
b) Desenvolupar polítiques d’infància que atenguin, en tota la seva extensió, la 

Convenció sobre els drets de l’infant pel que fa a la prevenció, la defensa i la promo-
ció dels drets de l’infant.

c) Promoure la creació de consells locals d’infants destinant als ajuntaments i als 
consells comarcals els recursos tècnics i econòmics necessaris.

d) Continuar desplegant la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportu-
nitats en la infància i l’adolescència, amb l’establiment d’un calendari i l’assignació 
d’una partida pressupostària suficient.
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e) Donar compliment al punt 109, «Atenció a la infància, la joventut, la gent gran 
i les persones amb dependència», de la Resolució 306/XI del Parlament de Catalu-
nya, sobre l’orientació política general del Govern.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Palau Vergés

Resolució 568/XI del Parlament de Catalunya, sobre el trastorn 
específic del llenguatge
250-00744/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 11, 04.04.2017, DSPC-C 375

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 4 d’abril de 2017, ha deba-
tut el text de la Proposta de resolució sobre el trastorn específic del llenguatge (tram. 
250-00744/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presenta-
des pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 48189).

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

Resolució
1. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Elaborar un protocol de detecció i actuació amb relació al trastorn específic 

del llenguatge que tingui en compte els aspectes següents: 
1r. Els instruments i serveis que permetin una detecció precoç i una identificació 

més segura del trastorn específic del llenguatge.
2n. Les mesures que permetin actuar abans de tenir un diagnòstic ferm, per a 

avançar el tractament al màxim possible.
3r. Les mesures perquè els pediatres derivin al neuròleg els infants a partir de 

dos anys amb sospites de trastorn específic del llenguatge, i que els neuròlegs els 
derivin al Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç.

4t. La detecció del trastorn específic del llenguatge a les llars d’infants, als ser-
veis de pediatria dels centres d’atenció primària i a les escoles.

5è. La concreció del nombre necessari de professionals coneixedors del trastorn 
específic del llenguatge.

2. El Parlament de Catalunya, amb relació als serveis dels centres de desenvolu-
pament infantil i d’atenció precoç i els centres de recursos per a deficients auditius 
actuals, insta el Govern a: 

a) Millorar els serveis per a desenvolupar programes específics d’intervenció pre-
coç tenint en compte la comorbiditat.

b) Assegurar la intervenció logopèdica precoç, intensiva i extensiva, al llarg de 
tota l’escolarització.

c) Estudiar la incorporació d’altres intervencions simultànies dirigides a aspectes 
associats al trastorn específic del llenguatge, com són la motricitat, la psicologia i la 
teràpia ocupacional.

3. El Parlament de Catalunya, amb relació als centres d’atenció a persones amb 
discapacitat, insta el Govern a: 

a) Instar l’Estat espanyol a revisar les taules de valoració de la discapacitat esta-
blertes per la normativa, ja que actualment els infants afectats amb trastorn específic 
del llenguatge no aconsegueixen que se’ls reconegui la discapacitat mínima (33%) 
per a obtenir el certificat si no tenen comorbiditat.
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b) Instar l’Estat espanyol a modificar les disposicions internes per tal que el tras-
torn específic del llenguatge tingui una casella pròpia, com els altres tipus de tras-
torns.

c) Simplificar el procés per a aconseguir un grau de discapacitat i sense cost a 
càrrec de les famílies.

4. El Parlament de Catalunya, amb relació als equips d’assessorament i orienta-
ció psicopedagògica, insta el Govern a: 

a) Homogeneïtzar els criteris que utilitzen els diferents equips d’assessorament 
i orientació psicopedagògica, perquè tots facin una valoració similar davant el cas 
d’un infant amb trastorn específic del llenguatge.

b) Augmentar, als centres educatius d’arreu de Catalunya, el nombre de profes-
sionals dedicats a l’atenció d’infants amb necessitats educatives especials.

5. El Parlament de Catalunya, amb relació al Ministeri d’Educació i Ciència, 
insta el Govern a: 

a) Instar el Govern de l’Estat a obrir una nova línia de finançament, en forma 
de beques educatives, per tal que els infants amb trastorn específic del llenguatge 
tinguin dret als ajuts econòmics per a infants amb necessitats educatives especials.

b) Instar el Govern de l’Estat, amb l’objectiu de millorar la formació i la difusió 
de la informació sobre el trastorn específic del llenguatge, a elaborar: 

1r. Un pla de millorament de la formació dels professionals de la salut que inclo-
gui formació específica per als pediatres col·legiats i formació específica en el grau 
de Medicina.

2n. Un pla de millorament de la formació dels professionals de l’educació que 
inclogui formació per als professionals en actiu per mitjà de cursos de formació 
específics, formació específica dins el currículum dels crèdits troncals del grau de 
Ciències de l’Educació, dins el Màster de Formació del Professorat de secundària 
obligatòria, batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, i formació 
per a les famílies, que els proporcioni instruments per a actuar de manera adequada.

6. El Parlament de Catalunya insta el Govern a dur a terme campanyes de sensi-
bilització i coneixement del trastorn específic del llenguatge, orientades tant al con-
junt dels professionals dels àmbits implicats com al conjunt de la societat catalana, 
pels mitjans de comunicació públics de Catalunya.

7. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’escolarització, insta el Govern a: 
a) Posar en marxa el Protocol de detecció i actuació del trastorn específic del 

llenguatge durant el curs 2017-2018.
b) Fer de l’escola catalana una escola veritablement inclusiva on es tinguin en 

compte els infants i joves afectats pel trastorn específic del llenguatge.
d) Elaborar una guia l’atenció escolar dels alumnes amb trastorn específic del 

llenguatge que orienti els docents en l’ús d’una metodologia multisensorial i inclo-
gui la realització d’avaluacions que tinguin en compte les limitacions dels alumnes 
i prevegin l’enfortiment del suport visual o l’exempció d’examinar-se d’una llengua 
estrangera.

e) Incrementar el suport logopèdic, especialment en el cicle de parvulari, i també 
el suport psicològic dels tècnics en educació infantil, dels mestres d’educació espe-
cial a primària i dels psicopedagogs o orientadors a secundària, batxillerat i cicles 
formatius, i fer intervencions en aspectes associats als trastorns específics del llen-
guatge, com són la motricitat, la conducta o l’atenció per part de terapeutes ocupa-
cionals.

8. El Parlament de Catalunya, amb relació al suport en l’etapa posteducativa, ins-
ta el Govern a adaptar i potenciar els cicles de formació professional a alumnes amb 
trastorn específic del llenguatge.

9. El Parlament de Catalunya, amb relació a l’àmbit de la investigació, insta el 
Govern a: 
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a) Destinar els recursos suficients per la recerca en les causes del trastorn especí-
fic del llenguatge, agilitzar-ne el diagnòstic i millorar-ne les teràpies.

b) Crear una comissió interdepartamental, principalment entre els departaments 
competents en ensenyament, en afers socials i en salut, i els representants d’asso-
ciacions i col·lectius de persones amb trastorns intel·lectuals (trastorn específic del 
llenguatge i trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense, entre altres) 
per tal de treballar i concretar les accions necessàries per a millorar la qualitat en 
la detecció, el diagnòstic, la intervenció i la sensibilització dels diversos col·lectius 
representats.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Palau Vergés
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre un pacte nacional per a l’educació
250-00597/11

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 56104).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Proposta de resolució sobre l’Escola Ponent de Tarragona
250-00605/11

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 56104).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Proposta de resolució sobre l’Escola Torreforta, de Tarragona
250-00606/11

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 56104).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Proposta de resolució sobre l’Escola L’Arrabassada, de Tarragona
250-00607/11

RETIRADA

Retirada pel GP Cs (reg. 56104).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
202-00029/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP PPC; GP JS; GP Cs (reg. 56559; 56575; 56641).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 18.04.2017; 12:00 h.

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

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 55956 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 55956)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de regulació de la segona 
activitat d’aplicació al Cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, al de Mossos 
d’Esquadra i al de les policies locals (tram. 202-00048/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles 
Bressol de Catalunya
202-00053/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 56231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenten 
la proposició de llei següent: 
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Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles 
Bressol de Catalunya

Exposició de motius

I
L’educació infantil ha esdevingut un eix central del nostre sistema educatiu i del 

nostre model social. Durant els darrers decennis, ha crescut la consciència del paper 
cabdal que té la formació primerenca en el desenvolupament cognitiu i social dels 
infants. L’educació infantil s’ha convertit, doncs, en un dels primers mecanismes per 
garantir la igualtat d’oportunitats i una clara via d’equitat social.

Aquest període escolar garanteix l’aprenentatge d’un conjunt d’habilitats físiques, 
de competències cognitives i d’eines d’interacció social que són el fonament d’una 
futura vida autònoma i plena. L’expertesa dels professionals i la qualitat d’aquests 
centres educatius assegura, també, que aquestes competències són apreses al marge 
de la situació de partida socioeconòmica dels infants i les seves famílies.

Per altra banda, un bon sistema de cura i educació dels infants més petits és tam-
bé una premissa necessària per assolir la plena igualtat entre homes i dones i per 
garantir la plena incorporació de la dona al mercat laboral.

Al mateix temps, per a garantir el relleu generacional i el nostre model de pro-
tecció social és imprescindible poder conjugar la paternitat i la maternitat amb les 
legítimes aspiracions professionals dels dos progenitors. Per aconseguir-ho, és ne-
cessari un potent sistema d’escola bressol, que garanteixi una cura de qualitat i uni-
versal per als infants més petits.

El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions la rellevància de 
l’educació infantil. Així, la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, sintetitza de 
forma clara la importància d’aquesta franja escolar al considerar que «l’educació 
infantil té com a objectiu el desenvolupament global de les capacitats dels infants 
durant els primers anys de vida, a l’inici del procés d’aprenentatge, i ha de prevenir 
i compensar els efectes discriminadors de les desigualtats d’origen social, econòmic 
o cultural».

II
La realitat catalana però, està molt lluny d’aquest ideal. Si bé el segon cicle d’edu-

cació infantil està ben consolidat i gaudeix de la gratuïtat universal que determina la 
Llei d’Educació, el període de primera infància (de zero a tres anys) ha travessat uns 
anys extremadament complicats i ha patit una clara postergació en les polítiques pú-
bliques de la Generalitat. El primer cicle d’educació infantil ha estat víctima d’una 
destralada pressupostària sense precedents que ha suposat una clara involució en el 
seu recorregut i en el servei a les famílies.

La Generalitat de Catalunya és responsable de les llars d’infants des del 1988, 
quan el govern d’Espanya li va transferir la seva gestió.

L’any 2004 la Generalitat va donar un important pas endavant amb l’aprovació 
de la Llei 5/2004, de 9 de juliol, de creació de llars d’infants de qualitat, que obli-
gava el Govern a garantir trenta mil places públiques de 0 a 3 anys abans de l’any 
2008. La llei va anar acompanyada d’un creixent augment pressupostari per a la 
creació de noves places i per al sosteniment de les ja existents. Aquest increment 
va assolir el seu màxim el 2009, quan la Generalitat va destinar 85 milions d’euros 
al cofinançament de les escoles bressol i 28 milions d’euros a la creació de noves 
places.

Tanmateix, l’any 2006 amb l’aprovació de la reforma de l’Estatut d’Autonomia 
de Catalunya es va reforçar l’aposta pel primer cicle d’educació infantil, atorgant a 
la Generalitat la competència exclusiva. Així, l’any 2009, exercint les competències 
que l’Estatut atribuïa a la Generalitat es va aprovar la nova Llei d’Educació i la Ge-
neralitat va assumir, explícitament, la responsabilitat de cofinançar aquests centres.
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III
Des de llavors però, el finançament públic de la Generalitat per a llars d’infants 

no ha parat de disminuir i s’ha frenat en sec la creació de noves places. A Catalunya 
s’ha passat de destinar 30 milions d’euros per a crear noves places de primer cicle 
d’educació infantil al 2010 a invertir 0 euros a l’any 2015.

Després d’haver reduït a la meitat l’aportació del Departament d’Ensenyament 
per a les escoles bressol, la Generalitat va decidir suprimir completament la partida 
en els pressupostos de l’any 2015. Malgrat tenir competències exclusives, la Gene-
ralitat va decidir externalitzar el finançament de les escoles bressol i deixar-lo com-
pletament en mans de les Diputacions Provincials.

Per a l’any 2010 la Generalitat va pressupostar 78 milions d’euros per al funcio-
nament d’escoles bressol de titularitat pública. Els ajustos pressupostaris dels anys 
2011 i 2012 van afectar fortament aquestes partides, que van quedar en 58 milions i 
48 milions, respectivament. Però la gran retallada es va produir als pressupostos de 
l’any 2015, on la partida va desaparèixer completament, igual que ha desaparegut en 
el projecte de pressupostos per al 2017. En aquests dos darrers pressupostos només 
es consigna una partida de 5 milions per a llars d’infants d’iniciativa social (lluny 
també dels 9 milions que s’hi destinaven en els pressupostos de 2010, 2011 i 2012).

El menysteniment que ha demostrat el Departament d’Ensenyament envers el 
primer cicle d’educació infantil ha conegut recentment un nou episodi. La Genera-
litat va desviar 81 milions d’euros previstos per a les escoles bressol per a pagar nò-
mines de les escoles concertades.

Queda clar, en qualsevol cas, que el primer cicle d’Educació Infantil necessita 
un reforç normatiu que la posi al centre de les prioritats del Govern de la Generali-
tat i que impedeixi la precarietat i la inestabilitat que ha viscut els darrers anys. Hi 
ha suficients motius pedagògics, socials i pressupostaris per endegar una reforma de 
la Llei d’Educació de Catalunya a fi de protegir aquesta etapa escolar i de facilitar 
el seu accés per a tots els infants de Catalunya, independentment de la situació so-
cio-econòmica de les seves famílies.

IV
Aquesta proposició de llei té com a objectiu reformar l’article 198 de la Llei 

12/2009, de 10 de juliol, d’educació, amb la voluntat d’impulsar una política pública 
ambiciosa que ens permeti tenir, en la franja de cinc anys, un primer cicle d’educa-
ció infantil realment accessible per a tothom. Per a això caldrà reforçar la cobertu-
ra pública d’aquest cicle educatiu, així com posar les bases d’un model universal i 
progressiu de suport a totes les famílies amb fills de 0 a 3 anys que vulguin accedir 
a una escola bressol.

La reforma que aquí es proposa es basa en diferents eixos. El nou redactat de 
l’article 198 deixa més clar el compromís «estratègic prioritari» de la Generalitat 
amb el primer cicle d’educació infantil, «entès com a instrument cabdal de creixe-
ment educatiu i d’equitat social». Concretament, la llei estableix que cal garantir que 
«totes les famílies catalanes puguin accedir econòmicament a una escola bressol de 
qualitat».

Per aconseguir aquests objectius, es proposa un doble model de cobertura eco-
nòmica. Per una banda, «la creació, la consolidació i el sosteniment» de places de 
titularitat pública. La principal novetat aquí és que queda establert per llei que el 
Departament «ha de finançar, com a mínim, un terç del cost d’aquestes places». La 
Generalitat no podrà, en el futur, desentendre’s pressupostàriament d’aquest cicle 
educatiu.

Per altra banda, la proposició de llei obre la via al suport econòmic de les famí-
lies que porten els seus fills a les escoles bressol d’iniciativa social o privada. L’ac-
tual marc legislatiu no permet un sistema de concerts. Per això s’opta per un sistema 
econòmicament progressiu de desgravacions fiscals, com es fa en diverses Comuni-
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tats Autònomes. Aquestes desgravacions hauran d’oscil·lar entre un 15% i un 30% 
del cost de la plaça. Les famílies que, per nivell baix de renda, no es puguin acollir 
a les bonificacions fiscals, rebran cobertura econòmica a través d’un bonus bressol, 
que cobrirà un 30% de la despesa en escola infantil.

La condició per accedir a aquest sistema de bonificacions fiscals és que la llar 
d’infants d’iniciativa privada o social per la qual opta la família estigui inclosa en 
el Servei d’Escoles Bressol de Catalunya, que es crea a partir d’aquesta llei. Aquest 
Servei queda regulat amb l’afegit d’un nou article 56 bis a la LEC. Les escoles bres-
sol que vulguin beneficiar-se dels avantatges d’aquest paraigua jurídic, hauran de 
complir les condicions materials, pedagògiques i de preus que fixi el Departament.

Tota l’estratègia de foment de l’educació dels zero als tres anys s’ha de fer «amb 
criteris d’equitat social i territorial i ha d’atendre especialment els entorns socio-
culturals més vulnerables». Perquè el conjunt del redactat sigui efectiu, la llei obliga 
a la Generalitat ha tenir per al curs escolar 2021-2022, un mínim de 100.000 places 
d’escola bressol amb cobertura econòmica pròpia.

Article 1. D’addició d’un nou article 56 bis a la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d’educació
S’addiciona un nou article 56 bis a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, 

amb el text següent: 
«Article 56 bis. El Servei d’Escoles Bressol de Catalunya
»1. Per fer efectiu el dret de les famílies a accedir al primer cicle d’educació in-

fantil, el Departament crearà el Servei d’Escoles Bressol de Catalunya.
»2. El Servei d’Escoles Bressol de Catalunya estarà constituït pels centres de ti-

tularitat pública i pels centres d’iniciativa social o privada que compleixin amb els 
requisits materials, pedagògics i de preus marcats pel Departament per formar-ne 
part.

»3. El mapa i la oferta d’aquest servei es revisarà periòdicament d’acord amb les 
necessitats de la demanda territorial i la programació.

»4. Les llars d’infants d’iniciativa privada o social que no formin part del Servei 
d’Escoles Bressol de Catalunya tindran un caràcter completament privat. La seva 
creació, autorització i supressió està sotmesa al principi d’autorització administrati-
va d’acord al que estableix l’article 74 d’aquesta llei.»

Article 2. De modificació de l’article 198 de la Llei 12/2009, de 10 de 
juliol, d’educació
Es modifica l’article 198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, que resta 

redactat de la manera següent: 
«Article 198. Finançament del primer cicle d’educació infantil.
»1. El Departament tindrà com a objectiu estratègic prioritari l’extensió, la qua-

litat i l’accessibilitat universal del primer cicle d’educació infantil, entès com a ins-
trument cabdal de creixement educatiu i d’equitat social.

»2. El Departament ha d’establir una oferta de places per a infants de zero a tres 
anys d’acord al mapa escolar i en els termes que determini la programació.

»3. La Generalitat, en col·laboració amb les administracions locals, ha de garan-
tir que totes les famílies catalanes puguin accedir econòmicament a una escola bres-
sol de qualitat. Aquesta cobertura econòmica es farà amb criteris d’equitat social i 
territorial i ha d’atendre especialment els entorns socioculturals més vulnerables.

»4. El Departament ha de prendre les mesures necessàries perquè el curs 2021-
2022 hi hagi a Catalunya un mínim de 100.000 places de primer cicle d’educació 
infantil amb cobertura econòmica pública consignada als pressupostos de la Gene-
ralitat.

»5. El Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteni-
ment de places per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat públi-
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ca. El sosteniment econòmic d’aquestes places dependrà equitativament de la Gene-
ralitat, de l’administració local i de les pròpies famílies.

»6. A través dels pressupostos del Departament s’han de finançar, com a mínim 
i en tots els casos, un terç del cost de les places en els centres de titularitat pública. 
El Departament augmentarà aquesta cobertura amb progressivitat econòmica i en 
col·laboració amb l’administració local per assegurar que, d’acord amb una tarifació 
social, cap família es queda fora d’una llar d’infants de titularitat pública per motius 
de cost econòmic.

»7. A fi de garantir l’accés universal voluntari a una escola bressol, la Generalitat 
endegarà les reformes necessàries per desgravar fiscalment les famílies que porten 
els seus infants a una llar d’infants d’iniciativa social o privada que formi part del 
Servei Català d’Escoles Bressol. Aquesta desgravació fiscal serà progressiva i oscil-
larà entre un 15% i un 30% del cost.

»8. Les famílies que portin els seus infants a una escola bressol d’iniciativa so-
cial o privada del Servei Català d’Escoles Bressol i que, per raó de renda baixa, no 
puguin gaudir de desgravacions fiscals, rebran un bonus-bressol equivalent, com a 
mínim, al 30% del cost de la matrícula.»

Disposicions addicionals

Primera. Creació del Servei d’Escoles Bressol de Catalunya
El Govern de la Generalitat, en el termini d’un any des de l’entrada en vigor 

d’aquesta Llei, ha de crear el Servei d’Escoles Bressol de Catalunya.

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics I pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2017
Xavier García Albiol, president; Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Santi 

Rodríguez i Serra, María José García Cuevas, Esperanza García González, An-
drea Levy Soler, Juan Milián Querol, Fernando Sánchez Costa, Sergio Santamaría 
Santigosa, Alberto Villagrasa Gil, Marisa Xandri Pujol, diputats, GP PPC

Antecedents de la Proposició de llei
1. Necessitat i objecte de la proposició de llei
Aquesta proposició de llei té com a objectiu reformar l’article 198 de la Llei 

12/2009, de 10 de juliol, d’educació, amb la voluntat d’impulsar una política pública 
ambiciosa que ens permeti tenir, en la franja de cinc anys, un primer cicle d’educa-
ció infantil realment accessible per a tothom.

Per altra banda, la proposició de llei obre la via al suport econòmic de les famí-
lies que porten els seus fills a les escoles bressol d’iniciativa social o privada. L’ac-
tual marc legislatiu no permet un sistema de concerts. Per això s’opta per un sistema 
econòmicament progressiu de desgravacions fiscals, com es fa en diverses Comuni-
tats Autònomes.

La condició per accedir a aquest sistema de bonificacions fiscals és que la llar 
d’infants d’iniciativa privada o social per la qual opta la família estigui inclosa en 
el Servei d’Escoles Bressol de Catalunya. Aquest Servei queda regulat amb l’afe-
git d’un nou article 57 a la LEC. Les escoles bressol que vulguin beneficiar-se dels 
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avantatges d’aquest paraigua jurídic, hauran de complir les condicions materials, 
pedagògiques i de preus que fixi el Departament.

2. Normativa afectada
– Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
3. Competència
– Article 131 de la Llei Orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’Autonomia 

de Catalunya.
4. Afectacions pressupostàries
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 56319 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició 
de llei següent: 

Proposició de llei contra l’abús bancari

Article 1. Objecte de la llei
L’objecte d’aquesta llei és ampliar la protecció dels consumidors i consumidores, 

de les petites i mitjanes empreses i les entitats sense interès de lucre així com de les 
administracions públiques.

S’entén per administració pública a l’efecte d’aquesta llei la Generalitat de Ca-
talunya, les entitats que conformen l’administració local i les entitats de dret públic 
que siguin dependents o estiguin vinculades a les anteriors administracions. També 
s’entenen per administració pública les universitats públiques i les entitats de dret 
privat que siguin dependents de les anteriors administracions.

Capítol primer. Abús bancari en el sector públic

Article 2. L’Administració pública com a subjecte de drets davant de la 
banca
1. En el mercat bancari i de crèdit, també les administracions públiques disposa-

ran de protecció quan subscriguin amb entitats bancàries o de crèdit contractes per 
al seu finançament.

2. Aquest mercat haurà de regir-se per les regles de la bona fe i el just equilibri 
de les posicions jurídiques, cosa que exclou les pràctiques comercials deslleials o 
abusives i la inserció de clàusules abusives als contractes.

3. No es poden cobrar preus abusius, especialment si les circumstàncies particu-
lars del cas minven la llibertat d’elecció de la persona consumidora.

Article 3. Crèdits de l’Administració abusius per il·legítims 
Serà declarat abusiu per il·legítim qualsevol contracte de crèdit subscrit per una 

administració pública en què del compliment de les condicions, fiances o garanties 
se’n derivin alguna de les suposicions següents: 

a) mesures polítiques que violin els drets humans; 
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b) regressió per falta de garantia per part de l’administració pública beneficiària 
en relació a qualsevol dret recollit en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, 
Socials i Culturals; 

c) el risc a la sostenibilitat de l’administració pública beneficiària; 
Aquesta declaració serà efectuada per la Comissió d’Economia del Parlament de 

Catalunya mitjançant resolució que serà proposada per un grup parlamentari i que 
se substanciarà prèvia remissió de l’expedient administratiu amb deu dies mínim 
d’antelació a la cambra. En la sessió en què es deliberi sobre aquesta declaració es 
donarà tràmit tant al Govern com a l’entitat bancària titular del crèdit.

Aquesta declaració podrà ser objecte d’impugnació davant la jurisdicció conten-
ciosa-administrativa.

Article 4. Crèdits de l’Administració abusius per usura
Serà considerat abusiu per usura qualsevol contracte de crèdit subscrit per una 

administració pública que contingui un interès superior a l’Euríbor (o qualsevol al-
tre en substitució) + 1% vigent en el moment de la seva subscripció.

Aquesta declaració serà efectuada d’ofici per part de l’administració deutora dins 
del termini màxim de 30 dies d’ençà que sigui advertida aquesta circumstància per 
part de la intervenció corresponent, prèvia instrucció d’un expedient administratiu 
contradictori amb intervenció de l’entitat creditora.

Aquest expedient serà resolt pel màxim òrgan de l’administració afectada i podrà 
ser objecte d’impugnació davant la jurisdicció contenciosa-administrativa.

Article 5. Efectes de la declaració d’abusivitat 
Es considerarà nul tot contracte de crèdit declarat abusiu segons l’article 3 o l’ar-

ticle 4 d’aquesta llei.
En cas de declarar-se nul un contracte de crèdit, l’administració pública recep-

tora del crèdit tindrà l’oportunitat de tenir per formulat el contracte de crèdit sense 
la clàusula o condició que ha portat a la declaració d’abusivitat, opció que haurà de 
comunicar a l’entitat creditora en el termini de deu dies d’ençà de la declaració cor-
responent. En aquest supòsit l’entitat creditora haurà d’efectuar en el termini de deu 
dies una liquidació de l’estat del deute en aplicar-li la nul·litat de la clàusula.

En cas que no s’opti per la via del paràgraf anterior i essent nul el contracte de 
crèdit, l’administració estarà obligada a retornar els imports rebuts en concepte de 
crèdit; si hagués satisfet part d’aquesta suma i dels interessos vençuts, l’entitat pres-
tadora haurà de procedir a efectuar una liquidació en què retornarà a l’administració 
pública receptora del crèdit allò que, tenint en compte el total de l’import percebut 
excedeixi del total del capital del crèdit.

Article 6. Reestructuració del deute
Tot procés de reestructuració de deute de la Generalitat de Catalunya i les em-

preses públiques participades amb un mínim d’un 51% per la Generalitat ha de ser 
informat a la Comissió d’Economia, o equivalent, del Parlament de Catalunya previ 
a l’acord de govern on se n’estableixin les condicions.

Els acords de govern relacionats amb processos de reestructuració de deute su-
periors a 10 milions d’euros han de ser públics detallant-ne les condicions financeres 
aprovades.

Article 7. Comissions en la reestructuració
Es prohibeixen en l’àmbit dels contractes de crèdit de les administracions públi-

ques i entitats dependents les comissions en concepte d’standstill, negociació, as-
sessorament, reordenació o reestructuració, considerant-les abusives per naturalesa.

Els serveis jurídics i la intervenció de l’administració pública afectada o d’aque-
lla de qui depenguin en cas d’òrgans dependents seran els encarregats de la negocia-
ció, assessorament i reordenació de l’expedient que porti a la redacció del contracte 
de reestructuració.
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Article 8. Abusivitat en la reestructuració del deute
Serà declarat abusiu tot contracte de crèdit fruit d’un procés de reestructuració 

de deute en què els interessos bancaris a percebre per part de l’entitat prestadora 
fruit d’aquesta superin els interessos bancaris del crèdit inicial.

Capítol segon. L’abús bancari en el sector privat

Article 9. Noves mesures contra les clàusules abusives en el sector 
privat 
Les entitats bancàries han de procurar la màxima personalització dels contractes 

que subscriguin amb els consumidors i consumidores, evitant la utilització de fór-
mules i contractes genèrics que puguin permetre els desconeixement de la totalitat i 
de totes i cadascuna de les obligacions contingudes en el contracte. En aquest sentit 
les entitats establiran els mecanismes corresponents perquè els propis consumidors 
i consumidores mitjançant la corresponent plasmació per escrit o veu pròpia demos-
trin el coneixement i voluntat dels elements del contracte.

S’afegeix a l’apartat 4 de l’article 251-6 de la llei 22/2010 que declara determi-
nades clàusules com a abusives una lletra c i una lletra d amb el següent redactat: 

«c) Les que no continguin una relació equilibrada de prestacions. S’entén, entre 
d’altres, com a clàusula desequilibrada l’establiment d’un tipus d’interès derivat d’un 
índex establert unilateralment per una entitat bancària, com l’IRPH.

d) Les que continguin un llenguatge i un redactat incomprensible o que resulta 
excessivament complex atenent sempre a les circumstàncies de coneixements lin-
güístics, culturals i econòmics de les parts contractants.»

Article 10. Imprescriptibilitat de l’acció de nul·litat 
Per la seva naturalesa i amb la finalitat de donar protecció a consumidors i con-

sumidores, l’acció de nul·litat relativa a contractes i obligacions en què una de les 
parts contractants sigui una entitat bancària és imprescriptible i no es troba subjecta 
a cap mena de termini.

Article 11. Naixement de nous terminis derivats de sentències 
supraestatals
Quan es procedeixi a la declaració d’abusivitat de determinats contractes o clàu-

sules per part d’un jutge o tribunal supraestatal, el dictat de la sentència donarà lloc 
a l’inici d’un nou termini de prescripció i/o caducitat de les accions corresponents 
per a la resta de consumidors i consumidores que puguin trobar-se en supòsits idèn-
tics o anàlegs.

Article 12. Extensió de la protecció dels consumidors i consumidores
Les petites i mitjanes empreses, els treballadors i treballadores autònoms, així 

com les entitats sense ànim de lucre tenen la consideració de consumidors a efectes 
de la legislació tuïtiva i jurisprudència dictada en desenvolupament d’aquesta legis-
lació.

Disposició transitòria. Nul·litat de comissions de reestructuració ja 
abonades
D’acord amb la prohibició de comissions de l’article 7, totes les comissions ja 

establertes en contractes de crèdit vigents de l’administració sobre standstill, nego-
ciació, assessorament, reordenació o reestructuració, considerant-les abusives per 
naturalesa són declarades nul·les i es tenen per no posades.

Totes les quantitats abonades per les administracions públiques en els darrers 
deu anys per aquests conceptes han de ser reintegrades per part de les entitats que 
les han cobrat, essent possible descomptar les seves quantitats del capital pendent 
del crèdit en aquells contractes que encara siguin vigents.
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Disposició final. Entrada en vigor
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà de la seva publicació en el Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Exposició de motius
Ens recorda l’article 1 del Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i 

Culturals que «Tots els pobles tenen el dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest 
dret determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també el seu desenvo-
lupament econòmic, social i cultural. Tots els pobles poden, per a les seves pròpies 
finalitats, disposar lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense 
perjudicar, però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica 
internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret internacio-
nal. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de subsistència.»

Tanmateix i des de múltiples perspectives som conscients que en l’actualitat la 
financiarització de l’economia està posant en risc la tutela de la majoria de drets bà-
sics dels ciutadans i també la pròpia sobirania de pobles i administracions estatals. 
Per posar només un exemple el recent informe de la Relatora Especial sobre Habi-
tatge de l’ONU relatiu a l’Estat espanyol denunciava com «els mercats de l’habitatge 
i financers es desentenen de les persones i les comunitats i de la funció que l’habi-
tatge desenvolupa en el benestar d’aquestes» i com «el sistema financer mundial ha 
crescut de manera exponencial i actualment supera de molt l’anomenada economia 
“productiva” real.»

En aquest procés de creixement de beneficis de la financiarització de l’economia 
hi tenen un protagonisme destacat conductes desenvolupades per les entitats finan-
ceres que responen clarament a situacions d’abús que sobrepassen claríssimament la 
mera cerca de benefici econòmic dins d’uns paràmetres a l’ús. Diríem que en termes 
comuns l’activitat bancària consisteix esquemàticament en la captació d’estalvi del 
públic en general pagant interessos a les persones estalviadores i, per altra banda, 
deixar els recursos recaptats a d’altres persones, entitats o administracions públiques 
cobrant una taxa superior. La diferència entre la taxa d’interès actiu i la taxa d’in-
terès passiu és el marge financer, que és un dels factors que conformen el benefici 
de les entitats bancàries. El que hauria de ser un servei a persones, empreses i ins-
titucions públiques s’ha convertit en un negoci on es busca maximitzar beneficis a 
través dels interessos i les comissions generades a partir del crèdit. En aquest procés 
s’ha estat utilitzant la debilitat dels consumidors i consumidores i de les adminis-
tracions públiques en el marc d’una forta crisi econòmica a l’hora de negociar les 
condicions dels crèdits i préstecs per establir condicions econòmiques que es con-
verteixen en abusives i debiliten el futur econòmic i la sostenibilitat de la vida de 
persones i administracions públiques.

Aquesta llei no pot –ni pretén tampoc– revertir la totalitat de les polítiques ende-
gades en relació al sector bancari espanyol quant a la gestió de la crisi especulativa 
i bancària, en què en lloc d’utilitzar aquesta intervenció per transformar els actius 
rescatats en béns públics al servei de la comunitat creant per exemple una banca 
pública i un parc d’habitatge social, el que ha passat és que un cop socialitzades 
les pèrdues d’aquestes empreses a costa dels impostos de la ciutadania, s’han tornat 
a entregar al sector privat en condicions molt avantatges per tal que en mantingui 
l’explotació. Però sí que resulta imprescindible, urgent i necessari adoptar algunes 
mesures per tal d’esmorteir els efectes d’aquesta acumulació per despossessió tant 
quan l’expoliat és un actor públic com quan ho és un privat.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP 

CUP-CC
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Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00055/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 56427 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenta la propo-
sició de llei següent: 

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès

Exposició de motius
La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, desenvolupa la previsió estatutària 

conforme a la qual l’organització territorial bàsica del país s’estructura en municipis 
i vegueries. Aquesta llei es troba suspesa, ja que resten pendents les modificacions 
estatals necessàries que permetin desenvolupar l’organització territorial estatutària 
de manera plena.

La Llei 30/2010 va modificar igualment l’article 5 del text refós de la Llei de 
l’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 4/2003, del 4 de 
novembre, i va determinar que qualsevol modificació de les demarcacions comar-
cals s’ha de fer per llei, excepte quan es tracti de modificacions que afectin parts de 
termes municipals i siguin conseqüència de la modificació dels límits dels corres-
ponents termes municipals. D’aquesta manera, es constata la voluntat del Parlament 
de Catalunya de què el mapa de Catalunya es determini per llei.

Simultàniament es va aprovar la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, configurant-se com a un ens local supramunicipal de caràcter 
territorial integrat pels municipis de la conurbació de Barcelona a què fa referència 
l’article 2, entre els quals hi ha vinculacions econòmiques i socials que fan necessà-
ria la planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis d’una manera 
conjunta.

L’Àrea Metropolitana de Barcelona exerceix les competències que li atribueix la 
Llei 31/2010, les que li poden atribuir altres lleis i, amb l’acceptació prèvia, les que 
li deleguen els municipis i altres administracions; mentre que els consells comarcals 
del seu àmbit territorial exerceixen les competències i les funcions pròpies que no 
s’atribueixen a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

D’altra banda, el Consell Comarcal del Barcelonès fou constituït el 9 de març de 
1988, i ha exercit les competències que li són pròpies, a l’empara del text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya. No obstant això, no es pot desconèixer 
la realitat del solapament de funcions, activitats i serveis del Consell Comarcal del 
Barcelonès, amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja que la totalitat dels munici-
pis del consell comarcal es troben inclosos a l’AMB.

Paral·lelament, la reforma de l’organització territorial i del món local a Catalunya 
és una de les prioritats del Govern de la Generalitat, amb la que s’ha de donar res-
posta a les necessitats dels governs locals de Catalunya i, simultàniament, reestruc-
turar els diferents nivells d’administració existents a Catalunya, sota els paràmetres 
de racionalització, simplificació, eficiència i sostenibilitat.

Els òrgans de Govern del Consell comarcal del Barcelonès han aprovat en data 
15 de març de 2017 una Moció per la qual insten la Generalitat i el Parlament a ini-
ciar el procediment de supressió de la institució, el que determina que cal adoptar-ne 
les mesures normatives necessàries per donar cobertura a aquesta situació i, simul-
tàniament, garantir l’exercici de les competències que li són pròpies.
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Per imperatiu legal, cal una norma amb rang de llei que reguli la supressió del 
consell comarcal i, simultàniament, garanteixi l’exercici de les seves competències 
envers els ciutadans i ciutadanes de la comarca.

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

Proposició de llei

Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès 
Es suprimeix el consell comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord amb el 

Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret legis-
latiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.

Article 2. Competències, activitats i serveis
1. La distribució de les competències, activitats i serveis pròpies del consell co-

marcal del Barcelonès, i de les seves entitats vinculades o dependents, es realitzarà 
per Decret del Govern de la Generalitat entre els ajuntaments dels municipis de la 
comarca, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, altres con-
sells comarcals o la pròpia Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb els criteris de racionalització, simplificació, eficiència econòmica i sostenibili-
tat financera, garantint el correcte funcionament dels serveis i activitats comarcals.

2. A aquests efectes, el Departament competent en matèria d’administració local, 
en el termini de 6 mesos de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’elaborar una pro-
posta de distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels que 
actualment sigui titular el Consell Comarcal del Barcelonès i les seves entitats vin-
culades o dependents. En aquesta proposta s’ha de definir el calendari i mecanisme 
de materialització dels traspassos en favor de l’entitat que en cada cas es determini, 
identificant els drets, obligacions, béns i personal que en resultin afectats i els con-
tractes, convenis o altres mecanismes de participació institucional en els que s’hagin 
de subrogar els ens receptors, garantint en tot cas els drets i condicions de treball 
dels treballadors comarcals i el manteniment sense interrupció dels serveis, progra-
mes i activitats actualment en funcionament. La proposta de distribució, abans de la 
seva aprovació, s’ha de sotmetre a audiència de les entitats locals i supramunicipals 
afectades, i a dictamen del Consell de Governs Locals.

3. La distribució a que fa referència l’apartat anterior ha d’incloure els criteris de 
participació a favor dels consells comarcals o de les entitats que gestionin les com-
petències comarcals en el percentatge que s’estableixi en el Fons de cooperació local 
de Catalunya a favor de l’extint consell comarcal.

Disposició transitòria
Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a altres administracions o entitats pú-

bliques dels drets i obligacions i dels serveis i activitats dels que és titular el Consell 
Comarcal del Barcelonès, la gestió de les competències comarcals al territori del 
Barcelonès seguirà sent gestionada pel Consell Comarcal del Barcelonès, que haurà 
de mantenir els equips, fons i mitjans que permetin el correcte exercici de les com-
petències no traspassades.

Disposició derogatòria
Queden derogades totes les normes de rang igual o inferior que s’oposin al que 

disposa la present proposta de llei.

Disposició final primera. Habilitació pressupostària
El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-

rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
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Disposició final segona
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE 

REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JS (reg. 56499).
D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel proce-
diment d’urgència extraordinària sol·licitada per una cinquena part dels diputats, del 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels 
que són fixats en el procediment d’urgència ordinari, des de l’inici de la tramitació.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres 
educatius públics de Catalunya
202-00056/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 56435 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignats del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, 

d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenten 
la proposició de llei següent: 

Proposició de llei per a l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres 
educatius públics de Catalunya

Exposició de motius

I
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya, al seu article 21, estableix com a drets i 

deures en l’àmbit de l’educació, que «Totes les persones tenen dret a una educació de 
qualitat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. La Generalitat ha d’establir un model 
educatiu d’interès públic que garanteixi aquests drets».

Així, i exercint les competències que l’Estatut atribueix a la Generalitat en l’àm-
bit de l’ensenyament, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 12/2009, de 10 
de juliol, d’educació en la que es va incloure reiterades referències a la qualitat, la 
igualtat i la equitat com a drets al sistema educatiu català.

Tanmateix, la Llei 12/2009 d’educació atribueix a la Generalitat la competència 
per a habilitar la creació, el desenvolupament organitzatiu i l’establiment del règim 
dels centres educatius públics, però alhora recull la competència de la Generalitat, 
i per tant també la responsabilitat, de crear, mantenir i sostenir econòmicament els 
centres educatius públics.

Per tant, és obligació del Govern de la Generalitat garantir que els centres educa-
tius del Servei d’Educació de Catalunya, tenen els estàndards de qualitat suficients 
en termes pedagògics i acadèmics, però també en termes estructurals.

Aquesta obligació implica, necessàriament, garantir l’equitat i la igualtat a l’ac-
cés al dret universal i fonamental de l’educació. Així, el Govern de la Generalitat, 
ha de posar les condicions necessàries per evitar, amb independència de la situació 
socioeconòmica de les famílies, desigualtats en les condicions en les que els alum-
nes reben l’ensenyament al sistema educatiu públic.
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II
Per garantir l’equitat i la igualtat, el Govern ha de vetllar per l’equiparació en 

qualitat i equipament dels centres educatius, en relació als edificis, instal·lacions es-
portives, espais comuns, aules, mobiliari, material educatiu, recursos informàtics, 
i qualsevol altre element material o estructural que pugui contribuir en millorar i 
augmentar la qualitat de l’ensenyament.

Per això, resulta sorprenent l’elevat número de mòduls prefabricats (barracots) 
que, total o parcialment, conformen una part important dels centres educatius pú-
blics catalans. És evident que els alumnes que estudien en mòduls prefabricats no es 
troben en condicions d’igualtat amb als alumnes escolaritzats en centres educatius 
ubicats en edificis.

Catalunya és la comunitat autònoma amb un major número de mòduls prefa-
bricats en els centres educatius. A l’inici del curs escolar 2016-2017, el número de 
barracots a Catalunya era de 1.010, una xifra que no es correspon en absolut amb el 
nivell socioeconòmic de la nostra comunitat, ni amb el PIB, ni amb l’elevada pressió 
fiscal que pateixen els catalans.

No és voluntat d’aquesta proposició de llei analitzar els motius econòmics i fi-
nancers que poden explicar l’elevat número de mòduls prefabricats en els centres 
educatius catalans. Però aquesta situació, en cap cas, pot atribuir-se a un insuficient 
finançament autonòmic, ja que altres comunitats, amb el mateix sistema de finança-
ment, no tenen una situació tan deficitària en infraestructures educatives.

El Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat defensa que, un 
mòdul prefabricat o barracot, és un espai educatiu perfectament digne, però aquesta 
percepció no és compartida per la comunitat educativa.

Els mòduls prefabricats, pels reiterats problemes que pateixen (humitats, filtraci-
ons, deficient climatització i insonorització, entre altres) no reuneixen els estàndards 
de qualitat que han de reunir les infraestructures educatives, ni faciliten un entorn 
digne per a una educació de qualitat i en igualtat d’oportunitats.

Per aquests motius, els mòduls prefabricats poden justificar-se com una solució 
puntual i provisional, davant la necessitat i la urgència d’ampliar les instal·lacions 
d’un centre educatiu o d’obrir un de nou, quan no es disposa del termini necessari 
per a tramitar els permisos i executar les obres corresponents.

Però en cap cas, els mòduls prefabricats poden ser entesos com a una solució rà-
pida i econòmica i amb caràcter permanent per a solucionar la majoria de les neces-
sitats d’ampliació o de construcció de nous centres educatius a Catalunya. Dit d’una 
altra manera, el que es presenta com a una solució provisional no pot esdevenir com 
a una infraestructura educativa permanent.

III
L’experiència ha demostrat que, a Catalunya, els diversos Governs de la Gene-

ralitat han recorregut als mòduls prefabricats com a solucions generalitzades i amb 
voluntat de permanència davant la necessitat d’ampliar un centre o d’obrir un de nou.

La successió i la continuïtat d’aquestes polítiques públiques en el temps ha com-
portat una generalitzada pèrdua de qualitat en els espais educatius públics catalans 
i una sensació de greuge i descontent en una part de la població que ha vist cronifi-
car-se una situació que ha esdevingut un problema estructural.

L’objectiu d’aquesta proposició de llei és defensar la qualitat i la igualtat en l’ac-
cés a l’educació, i per això s’introdueix a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, 
una limitació temporal a la utilització de mòduls prefabricats com a solució cons-
tructiva en el sistema educatiu públic català.

Article únic. D’addició d’un apartat 1 bis a l’article 45 de la Llei 12/2009, 
de 10 de juliol, d’educació 
S’addiciona un nou apartat 1 bis a l’article 45 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 

d’educació, amb el redactat següent: 
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«1 bis. En el cas que una ampliació o creació d’un centre educatiu públic, de ti-
tularitat de la Generalitat o d’un ens local, es realitzi mitjançant la instal·lació de 
mòduls prefabricats, aquests hauran de substituir-se por una infraestructura perma-
nent i convenientment equipada en un termini no superior a quatre anys des de la 
instal·lació dels mòduls.»

Disposicions transitòries

Primera
L’administració titular de cada centre educatiu públic ubicat total o parcialment 

en mòduls prefabricats en el moment d’entrada en vigor d’aquesta llei, disposarà 
d’un termini ni superior a tres anys per a substituir aquests mòduls per una infraes-
tructura permanent i convenientment equipada.

Disposicions finals

Primera. Efectes econòmics i pressupostaris
Els efectes econòmics i pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.

Segona. Entrada en vigor
Aquesta llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la 

Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Xavier García Albiol, president; Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Santi 

Rodríguez i Serra, portaveu adjunt; María José García Cuevas, Esperanza García 
González, Andrea Levy Soler, Juan Milián Querol, Fernando Sánchez Costa, Ser-
gio Santamaría Santigosa, Alberto Villagrasa Gil i Marisa Xandri Pujol, diputats 
GP PPC

Antecedents de la Proposició de llei
1. Necessitat i objecte de la proposició de llei
Catalunya és la comunitat autònoma amb un major número de mòduls prefa-

bricats en els centres educatius. A l’inici del curs escolar 2016-2017, el número de 
barracots a Catalunya era de 1.010, una xifra que no es correspon en absolut amb el 
nivell socioeconòmic de la nostra comunitat, ni amb el PIB, ni amb l’elevada pressió 
fiscal que pateixen els catalans.

El Departament d’Ensenyament del Govern de la Generalitat defensa que, un 
mòdul prefabricat o barracot, és un espai educatiu perfectament digne, però aquesta 
percepció no és compartida per la comunitat educativa.

L’objectiu d’aquesta proposició de llei és defensar la qualitat i la igualtat en l’ac-
cés a l’educació, i per això s’introdueix a la Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació, 
una limitació temporal a la utilització de mòduls prefabricats com a solució cons-
tructiva en el sistema educatiu públic català.

2. Normativa afectada
– Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
3. Competència
– Article 131 de la Llei Orgànica 6/2006, de reforma de l’Estatut d’Autonomia 

de Catalunya.
4. Afectacions pressupostàries
Els efectes econòmics I pressupostaris que els preceptes d’aquesta Llei puguin 

comportar en els pressupostos de la Generalitat seran exigibles a partir de l’exercici 
pressupostari posterior a la seva entrada en vigor.



BOPC 384
13 d’abril de 2017

3.01.03. 29 

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 2/2017, del 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor 
de l’impost sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una 
regla de determinació de la tarifa aplicable de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
203-00009/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 56385 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.04.2017

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 11 d’abril de 2017, 
ha pres coneixement del Decret llei 2/2017, de 4 d’abril, pel qual es modifica l’en-
trada en vigor de l’impost sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una 
regla de determinació de la tarifa aplicable de l’impost sobre les estades en esta-
bliments turístics, publicat al DOGC 7345, i ha manifestat que el termini de 30 
dies perquè el Parlament el controli pel procediment que estableix l’article 155 del 
Reglament del Parlament s’inicia el dia 7 d’abril de 2017.

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 4 d’abril de 2017, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda, 

s’aprova la iniciativa SIG17VEH0270 Projecte de decret llei pel qual es modifica 
l’entrada en vigor de l’impost sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una 
regla de determinació de la tarifa aplicable de l’impost sobre les estades en establi-
ments turístics.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 2/2017, de 4 d’abril, pel qual es modifica l’entrada en vigor 
de l’impost sobre begudes ensucrades envasades i s’estableix una regla 
de determinació de la tarifa aplicable de l’impost sobre les estades en 
establiments turístics.

El president de la Generalitat de Catalunya,
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del Rei, i 

d’acord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul
Mitjançant la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, 

financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans es-
tabliments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements ra-
diotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de car-
boni, s’ha creat l’impost sobre begudes ensucrades envasades, tot disposant la seva 
entrada en vigor el primer dia del trimestre següent a l’entrada en vigor de la Llei, 
per tant, amb efectes d’1 d’abril de 2017. La implantació del nou impost comporta 
la necessitat d’incorporar determinats canvis en els sistemes de cobrament i fac-
turació de les empreses implicades, canvis que no es podien exigir fins que no ha 
estat aprovat l’impost definitivament. Per la qual cosa i per a la millor i efectiva 
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aplicació del tribut esdevé necessari demorar la seva entrada en vigor fins a l’1 de 
maig de 2017.

Per altra banda, la modificació, en la mateixa Llei referida anteriorment, de la ta-
rifa corresponent als habitatges d’ús turístic, que també ha entrat en vigor l’1 d’abril 
d’aquest any, no ha pogut incorporar-se en la facturació de les estades reservades i 
ja pagades amb anterioritat a aquesta data. Seguint el mateix criteri que es va aplicar 
quan es va crear l’impost –amb la Llei 5/2012, de 20 de març– que va determinar 
una entrada en vigor posposada per no afectar reserves ja contractades, convé ara 
excloure també de l’aplicació de la nova tarifa les reserves ja efectuades i pagades 
abans de l’1 d’abril de 2017. Amb aquesta finalitat, s’introdueix una modificació de 
l’article de la quota tributària.

Atesa la situació plantejada, i que les modificacions previstes requereixen una 
norma amb rang de llei i d’acord amb l’article 38 de la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, aquest Govern, davant la neces-
sitat extraordinària i urgent d’assolir una aplicació correcta dels tributs esmentats, 
pot dictar disposicions legislatives provisionals, sota la forma de decret llei, en els 
termes de l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, el qual, tan bon punt 
hagi estat publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, serà comunicat 
pel Govern al Parlament, perquè n’acordi la convalidació o la derogació.

La norma del decret llei és un recurs extraordinari del Govern i, per tant, se n’ha 
de fer un ús prudent i limitat a les situacions que realment mereixen la consideració 
d’urgents i convenients, raó per la qual la present disposició abasta només aquells 
supòsits en què l’entrada en vigor de la Llei 5/2017, de 28 de març, ha resultat preci-
pitada en el sentit exposat anteriorment en cadascun dels dos tributs afectats.

A proposta del vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda i amb 
la deliberació prèvia del Govern

Decreto:

Article 1. Relatiu a l’entrada en vigor de l’impost sobre begudes 
ensucrades envasades
Amb efectes de l’1 d’abril del 2017, es modifica la lletra a de la disposició final 

setena de la Llei 5/2017, del 28 de març, que passa a tenir el text següent:
«a) Els capítols V, VI i VII del títol I de la part primera, relatius a l’impost sobre 

grans establiments comercials; a l’impost sobre les estades en establiments turístics, 
i a l’impost sobre el risc mediambiental de la producció, manipulació i transport, 
custòdia i emissió d’elements radiotòxics, que entren en vigor el primer dia del tri-
mestre següent a l’entrada en vigor d’aquesta Llei. El capítol VIII del títol I de la 
part primera relatiu a l’impost sobre les begudes ensucrades envasades entra en vi-
gor l’1 de maig.»

Article 2. Determinació de la tarifa aplicable de l’impost sobre les 
estades en establiments turístics
Amb efectes de l’1 d’abril del 2017, s’afegeix un apartat 3 a l’article 34 de la Llei 

5/2017, del 28 de març, amb el text següent:
«3. En el supòsit de reserva anticipada de l’allotjament, la tarifa aplicable és la 

vigent en el moment de fer la reserva sempre que se satisfaci en aquest moment l’im-
port de la reserva i de l’impost.»

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui d’aplicació aquest Decret 
llei cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui 
el facin complir.

Barcelona, 4 d’abril de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Oriol 

Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Antecedents del Decret llei
1. Text del Decret llei aprovat en la sessió del Govern de 4.4.2017.
2. Informe justificatiu previst a l’article 38.3 de la Llei 13/2008, del 5 de no-

vembre.
3. Informe jurídic de l’Assessoria Jurídica d’Economia i Coneixement de 

31.3.2017

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.
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Proposta de resolució sobre la prevenció, la detecció i la protecció 
dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments
250-00932/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional 
d’Automoció
250-00934/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.
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Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la 
dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
250-00938/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.
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Proposta de resolució sobre la gasificació dels residus a les plantes 
de tractament de purins
250-00941/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.
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Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia
250-00944/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial 
d’atenció educativa a Terrassa
250-00946/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.
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Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del 
centre de dia i residència per a discapacitat greu o profunda La 
Pineda 2 a Terrassa
250-00947/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils 
de la Generalitat de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al 
passeig de Can Feu, a Sabadell
250-00948/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació 
Sanitària Parc Taulí
250-00949/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.
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Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la 
universitat
250-00950/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions 
mecàniques en l’àmbit assistencial
250-00951/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per 
objectius sanitàries
250-00952/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.
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Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els 
treballadors sanitaris
250-00953/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de 
medicina a Catalunya
250-00954/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Proposta de resolució sobre les mesures destinades a la prevenció 
de maltractaments, abusos i agressions a menors
250-00955/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.
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Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador 
de la plaça de Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 
del metro
250-00956/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 18.04.2017 al 26.04.2017).
Finiment del termini: 27.04.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge 
del càncer colorectal
250-00957/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 55784 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Martín Eusebio Barra López, 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 la 
implantación del programa de cribado de cáncer colorrectal, para que sea sustanci-
ada ante la Comissió de Salut, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En el año 2014 se publicó en el BOE el decreto por el que se establecía en todas 

las comunidades autónomas un plazo de 10 años, hasta 2024, para ofrecer la cober-
tura de programas de cribado de determinadas patologías al 100% de la correspon-
diente población de riesgo.

En concreto, la Orden SSI/2065/2014, de 31 de octubre, por la que se modifi-
can los anexos I, II y III del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el 
que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización, establecía que el cribado poblacional de cán-
cer colorrectal se realizará con carácter general a los hombres y mujeres de edades 
comprendidas entre 50 y 69 años y con un intervalo entre exploraciones de 2 años.

Con motivo de la celebración del Día Mundial de la Prevención de Cáncer de Co-
lon, la Asociación Española Contra el Cáncer informa de que cuatro comunidades 
autónomas (País Vasco, Navarra, La Rioja y Valencia) se han adelantado a la fecha 
máxima prevista y ya en 2017 ofrecen cobertura mediante programas de cribado de 
esta patología al 100% de su población de riesgo, es decir, a la población entre 50 y 
69 años de edad.

La evidencia científica ha demostrado que la detección precoz del cáncer de co-
lon disminuye la mortalidad a corto plazo entre un 30%, y un 35% lo que equival-
dría a salvar unas 4.000 vidas al año a nivel nacional, si los programas de cribado 
alcanzaran a toda la población de riesgo.

Es un derecho de los ciudadanos, y un deber ineludible de la Generalitat, con-
seguir que lo antes posible toda la población de riesgo de Cataluña tenga acceso al 
programa de cribado de cáncer de colon, a fin de incrementar su esperanza de vida.



BOPC 384
13 d’abril de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 41 

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 acelerar los pla-

zos de implantación del programa de cribado de cáncer de colorrectal, de manera 
coordinada entre los diferentes niveles asistenciales, para que alcance al 100% de la 
población de Cataluña entre 50 y 69 años de edad, antes de seis meses de la aproba-
ción de la presente resolución.

Palacio del Parlamento, 3 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Martín Eusebio Barra López, diputado, GP Cs 

Proposta de resolució de suport a la prohibició de les armes nuclears
250-00958/11

PRESENTACIÓ: JORDI-MIQUEL SENDRA VELLVÈ, DEL GP JS, SUSANA 

BELTRÁN GARCÍA, DEL GP CS, FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC, 

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

CUP-CC

Reg. 56055 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la prohibi-
ció de les armes nuclears, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció 
Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
72 anys després de les bombes d’Hiroshima i Nagasaki, encara hi ha més de 

15.000 armes nuclears actives al món, la majoria molt més potents que les que es 
van llançar sobre les ciutats japoneses.

Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de les persones i dels 
pobles i són les úniques armes de destrucció massiva que encara no estan prohibides 
per la llei internacional de forma inclusiva i universal.

El passat 23 de desembre, la comunitat internacional va fer un pas molt signifi-
catiu per avançar cap al desarmament nuclear multilateral amb l’aprovació a l’As-
semblea General de les Nacions Unides de la Resolució L41 amb 113 vots a favor; 
un acord que permet iniciar un procés per negociar un tractat de prohibició de les 
armes nuclears el 2017 i que es concreta en dues conferències diplomàtiques, la 
primera del 27 al 31 de març i la segona del 15 de juny al 7 de juliol, a Nova York.

Tradicionalment el Parlament de Catalunya s’ha manifestat clarament a favor 
d’avançar cap al desarmament nuclear a través de diverses resolucions (Resolució 
497/X sobre l’adhesió a la campanya de Peace Boat «Viatge global per un món sense 
armes nuclears» i sobre l’impuls al desarmament nuclear, del 30 de juny de 2009; 
Resolució 736/X sobre l’aprovació d’un tractat d’abolició de les armes nuclears i de 
prohibició de llur fabricació i ús, del 4 de juliol de 2014).

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya dona la benvinguda i manifesta el seu suport a la Re-

solució L41 aprovada per l’Assemblea General de les Nacions Unides per tal d’inici-
ar un procés de negociació per un tractat de prohibició de les armes nuclears aquest 
any 2017.
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El Parlament de Catalunya manifesta la necessitat que la comunitat internacio-
nal i els governs, també el de l’Estat espanyol, participin i tinguin un paper actiu i 
favorable a l’eliminació de les armes nuclears en les conferències de negociació que 
tindran lloc del 27 al 31 de març i del 15 de juny al 7 de juliol del 2017 a Nova York 
per aconseguir un tractat legalment vinculant de prohibició de les armes nuclears, 
que condueixi a la seva eliminació total.

Palau del Parlament, 23 de març de 2017
Jordi Sendra Vellvè, GP JS; Susana Beltrán García, GP Cs; Ferran Pedret i San-

tos, GP SOC; Joan Josep Nuet i Pujals, GP CSP, i Carles Riera Albert, GP CUP-
CC, portaveus a la CAECRIT  

Proposta de resolució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i 
de bon govern a la Generalitat
250-00959/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 56110 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’apli-
cació d’una Bústia Ètica i de Bon Govern a la Generalitat de Catalunya, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb la pretensió de fomentar i millorar el bon govern i les bones pràctiques a 

través de promoure la col·laboració entre l’Administració i les persones per tal de 
cultivar els valors ètics en la gestió pública a través de la participació, l’Ajuntament 
de Barcelona va crear la Bústia Ètica i de Bon Govern.

Un canal de participació electrònica que neix de la conveniència d’oferir un espai 
que permeti tenir coneixement de qualsevol acció o omissió contrària als principis 
de bon govern. Aquesta inclou mecanismes per garantir la confidencialitat de totes 
les informacions i ofereix un espai de comunicació segur per mantenir el contacte 
amb l’òrgan gestor i saber l’estat de tramitació.

L’objectiu d’aquest canal és facilitar que qualsevol persona o servidor públic pu-
gui comunicar conductes dutes a terme per l’Administració que resultin contràries 
a dret, als principis o les regles ètiques i de bon govern determinades en el marc 
normatiu vigent de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern.

La bústia és gestionada per una Oficina de Transparència i Bones Pràctiques 
(OTBP) mitjançant un equip format per funcionaris de carrera escollits per concurs 
públic que s’encarreguen de respondre i investigar les peticions que es considerin 
plausibles. A l’Ajuntament de Barcelona, aquesta s’ha creat mitjançant la interfície 
GlobaLeaks, un projecte de programari lliure.

Aquest sistema, a més de ser usat a Espanya per iniciatives ciutadanes com la 
Bústia d’Xnet, el fan servir a tot el planeta desenes de iniciatives activistes; com per 
exemple a Brasil, una organització sense ànim de lucre va posar en marxa l’any 2016 
la web BrasiLeaks amb la intenció de que fos l’eina que connectés a la ciutadania 
amb informació d’interès públic i els mitjans de comunicació per a poder investigar 
i donar respostes.



BOPC 384
13 d’abril de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 43 

El Govern de la Generalitat ha de ser pionera en la participació i transparència 
com ho ha estat en la publicació d’una llei de Transparència i bon govern 

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Crear un sistema de bústia ètica i de bon govern, per tal de garantir la transpa-

rència i les bones praxis a l’administració de la Generalitat.
2. Implementar aquesta eina mitjançant programari lliure i la interfície Globa-

Leaks.

Palau del Parlament, 4 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed
250-00960/11

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

Reg. 56237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Els sotasignants, presenten la Proposta de resolució sobre la detenció del Dr. 

Riaz Ahmed, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Dr. Riaz Ahmed, professor assistent al Departament de Química Aplicada de 

la Universitat de Karachi (Paquistan), i representant electe al Consell de la Univer-
sitat, va ser detingut per forces de seguretat el passat dissabte 1 d’abril de 2017, a 
l’exterior del Club de la Premsa de Karachi, quan es disposava a pronunciar-hi una 
conferència de premsa que hi tenia programada a fi de demanar l’alliberament del 
seu antic col·lega, Dr. Zafar Hassan Arif, detingut des de l’octubre de 2016.

Les informacions publicades per la premsa recullen que el Dr. Riaz Ahmed i el 
professor Meher Afroz Murad (aquest darrer ja alliberat), van ser detinguts per la 
força paramilitar anomenada Sindh Rangers. El Dr. Riaz Ahmed ha estat acusat de 
possessió il·lícita d’armes i conduit a la presó central de Karachi.

Tanmateix, el Dr. Riaz Ahmed no només és un intel·lectual marxista d’anomena-
da, sinó també un defensor dels Drets Humans i una veu clara i contundent en favor 
de la lluita no violenta per la llibertat d’expressió, per exemple demanant l’allibe-
rament de persones desparegudes com l’intel·lectual Wahid Baloch, detingut entre 
juliol i desembre de 2016.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament reclama l’alliberament immediat del Dr. Riaz Ahmed, i demana 

un cop més a totes les institucions i organismes la seva plena cooperació per a una 
efectiva protecció dels defensors i defensores dels drets humans.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Sendra Vellvè, diputat, GP JS. Eva Gra-

nados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC. Joan 
Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP. Anna Ga-
briel i Sabaté, portaveu; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC
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Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de l’Escola 
Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa
250-00961/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 56269 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

Horcas, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la construcció del gimnàs de l’ESC Francesc Aldea de Terrassa, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’escola Francesc Aldea fa més de trenta anys que funciona. Des que es va pro-

jectar aquest equipament, s’hi va contemplar la construcció d’un nou gimnàs que, a 
banda de donar servei al centre educatiu, també havia de ser un equipament obert 
al barri.

Tot i les diverses dates que s’han anunciat des de la Generalitat de Catalunya, 
aquest projecte continua aturat. El gimnàs de l’ESC Francesc Aldea ha estat llarga-
ment reivindicat per l’escola, per l’AMPA, per les entitats veïnals de Can Parellada 
i pel mateix Ajuntament de Terrassa. El curs 2005-06 es va aprovar l’adjudicació 
del Projecte del gimnàs però al 2008 el director dels Serveis Territorials del Vallès 
Occidental va comunicar a la direcció del centre que la Generalitat havia priorit-
zat la construcció de nous centres i que, de moment no s’edificaria cap gimnàs a 
tot Catalunya. Aquest fet, afegit a la crisi econòmica, va determinar que el Projecte 
caduqués.

Som conscients de la realitat econòmica que existeix, però creiem que el projecte 
del nou gimnàs de l’escola terrassenca és una de les prioritats que l’executiu hauria 
de tenir en compte a l’hora d’elaborar el document. A més de ser unes instal·lacions 
necessàries per al correcte desenvolupament de l’activitat escolar, aquest gimnàs 
també donaria servei tant a la ciutat com al propi barri de Can Parellada, per realit-
zar-hi diferents tipus d’activitats i actes.

Aquesta demanda compta amb el suport de la direcció de l’escola i de la pròpia 
AMPA, així com de les entitats veïnals.

A més, el Ple de l’Ajuntament de Terrassa també va donar suport a aquesta rei-
vindicació històrica i a aquest mateix text.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar la revisió del projecte execu-

tiu del gimnàs de l’ESC Francesc Aldea de Terrassa que es va realitzar en seu mo-
ment, per tal de posar en la marxa la construcció i assegurar la dotació pressupostà-
ria corresponent pel seu desenvolupament.

Palau del Parlament, 29 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Pol Gibert Horcas, 

diputats GP SOC



BOPC 384
13 d’abril de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 45 

Proposta de resolució sobre un model català de garantia juvenil
250-00962/11

PRESENTACIÓ: GERARD GÓMEZ DEL MORAL I FUSTER, DEL GP JS, DAVID 

MEJÍA AYRA, DEL GP CS, POL GIBERT HORCAS, DEL GP SOC, JOAN GINER 

MIGUÉLEZ, DEL GP CSP, FERNANDO SÁNCHEZ COSTA, DEL GP PPC

Reg. 56396 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució per un model català de ga-
rantia juvenil, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut en tràmit d’urgència, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Garantia Juvenil és un programa impulsat des de la Unió Europea amb l’ob-

jectiu de revertir una de les greus situacions que la crisi econòmica dels últims anys 
ha generat: l’atur juvenil. Des de la seva implementació, des del Parlament de Ca-
talunya i en especial des de la Comissió de Polítiques de Joventut se n’ha anat fent 
seguiment, així com també s’ha anat fent l’avaluació de la seva aplicació des del 
conjunt d’entitats i en especial del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(CNJC), que ha reclamat de forma reiterada a les institucions que la Garantia Juvenil 
esdevingui l’eina per fer front a l’atur i la precarietat juvenil.

Malauradament, tal com apunta la Comissió Europea, els resultats no són els 
esperats. Les dades socioeconòmiques segueixen mostrant una alta precarització la-
boral, l’augment dels contractes temporals o la presència d’atur de llarga durada en 
la població jove activa.

El CNJC ha esgrimit en diverses ocasions que el «Plan Nacional de la Implan-
tación de la Garantia Juvenil en España» no s’adequa al model reivindicat per les 
entitats juvenils ni a les recomanacions fixades per l’European Youth Forum. Diver-
sos informes alerten de les mancances en la implantació del programa de Garantia 
Juvenil al conjunt de l’estat, derivades de les restriccions fixades que han restringit 
el marge d’actuació de les comunitats autònomes.

Després de les motles pressions i queixes rebudes per part d’administracions eu-
ropees, del govern català i del teixit socials, finalment el mes de desembre de 2016 
el govern central va acabar modificant alguns dels requisits d’accés al Programa 
de la Garantia Juvenil. Malgrat valorem positivament el canvi, seguim reivindicant 
que encara fan falta més modificacions per tal de poder aconseguir una implantació 
adequada i de qualitat.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern a: 
1. Manifestar al Govern Espanyol la necessitat de seguir flexibilitzant requisits 

per tal de poder desplegar un model català de garantia juvenil adequat i coherent 
amb el territori i les necessitats dels joves catalans.

2. Insistir en la necessitat de seguir impulsant el programa de Garantia Juvenil 
durant els propers anys, atès que els objectius cercats amb aquesta iniciativa encara 
no s’han acomplert.

3. Sol·licitar al Govern Espanyol una reunió amb una delegació de la Comissió 
de Polítiques de Joventut del Parlament de Catalunya per tal de poder fer arribar els 
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demandes i els posicionaments treballats en aquesta comissió entorn a l’aplicació del 
pla de Garantia Juvenil.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2017
Gerard Gómez del Moral i Fuster, GP JS; David Mejía Ayra, GP Cs; Pol Gibert 

Horcas, GP SOC; Joan Giner Miguélez, GP CSP; Fernando Sánchez Costa, GP 
PPC, portaveus a la CPJ

Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró
250-00963/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 56423 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Alícia Romero Llano, diputada, Jordi Terrades 

i Santacreu, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre la tarifació del transport públic a Mataró, per tal que sigui substancia-
da davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per l’estació de Mataró, ciutat precursora del primer ferrocarril de la península, 

passen uns 20.000 viatgers de mitjana cada dia.
Mataró forma part de les ciutats de la segona corona metropolitana que perta-

nyen a la zona 3 de tarifació del transport públic. Aquesta situació comporta pagar 
entre un 33% i un 40% més pels títols de transports que els seus veïns de la zona 
tarifària 2.

Aquesta tarifació no deixa de ser un altre peatge que els ciutadans de Mataró han 
de pagar per no ser tractada a tots els efectes com a ciutat metropolitana.

Aquests dies, l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha anunciat que el 
títol de transport T-Mobilitat ajorna dos anys la seva implantació i, per tant, les ac-
tuals zones tarifàries que havien de finalitzar enguany, estaran vigents com a mínim 
fins a inicis de 2019.

El Pacte per la Mobilitat signat el juliol de 2016 per totes les forces polítiques 
del consistori mataroní incideix en la necessitat de fomentar el transport públic i la 
mobilitat sostenible. Sens dubte, una millor tarifació dels títols de transport integrat 
afavoriria aquests objectius del Pacte.

El passat 25 de novembre, l’Ajuntament de Mataró va aprovar per unanimitat la 
Declaració Institucional per aconseguir la implantació de mesures en infraestruc-
tures que garanteixin una adequada mobilitat entre els diferents municipis de la 
comarca del Maresme, recolzant la Declaració del Maresme, declaració que entre 
altres mesures reclama la millora de la capacitat i prestacions de l’actual línia de 
Rodalies R1.

Per altra banda, les primeres dades dels projecte estratègic Mataró 2022 desta-
quen la reactivació econòmica com un dels reptes de la ciutat. Fer més competitiu 
el transport públic interurbà pot contribuir molt positivament a la reactivació eco-
nòmica. En el mateix sentit, cal insistir en la reivindicació de la recuperació de la 
connexió directa de la comarca del Maresme amb l’aeroport del Prat, acció clau de 
suport al sector econòmic del turisme.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Revisar durant l’any 2017 les zones tarifàries per tal que Mataró s’inclogui 

dins de la zona 2.
2. Recuperar la connexió ferroviària directa de Mataró amb l’Aeroport de Bar-

celona– El Prat.

Palau del Parlament, 30 de març de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Alícia Romero Llano, Jordi Terrades i Santa-

creu, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre els assassinats extrajudicials a les 
Filipines
250-00964/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 56424 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució obre els assassi-
nats extrajudicials a les Filipines, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
A la República de Filipines, des del juny de 2016 –moment en el qual va pren-

dre possessió el seu president Rodrigo Duterte– s’ha instal·lat una retòrica d’extre-
ma duresa contra el crim i el tràfic de drogues. Com a corol·lari sagnant d’aquesta 
retòrica, s’ha desfermat a Filipines una campanya de violència contra persones a les 
que es relaciona teòricament amb el tràfic de drogues, tot i que sovint no hi hagi cap 
acusació formal.

En el transcurs d’aquesta campanya, de menys d’un any de durada, més de 7.000 
persones han perdut la vida. Aproximadament un terç d’aquestes víctimes s’han pro-
duït durant operacions policials formals, mentre els restants dos terços de víctimes 
han estat assassinades per tiradors desconeguts.

Segons l’informe de 2017 d’Amnistia Internacional sobre les execucions extraju-
dicials a les Filipines en el marc de la «Guerra contra les drogues», moltes d’aques-
tes morts suposadament relacionades amb el tràfic de drogues són execucions extra-
judicials en les quals la policia està directament implicades. Aquest mateix informe 
també assenyala que alguns dels tiradors desconeguts que han assassinats suposats 
petits traficants eren assassins a sou d’agents de la policia.

El mateix informe també subratlla que la suposada «Guerra contra les drogues» 
s’ha convertit en realitat en una campanya de violència extrema contra els sectors de 
la població filipina més empobrits, fixant com a objectius persones de les que s’al·le-
ga que eren consumidores de drogues o, en tot cas, dedicades a la petita distribució 
al carrer o al barri suburbial en el que vivien, mentre que l’actuació policial i judicial 
contra el grans traficants són entre escasses i nul·les.

També s’ha denunciat que existeixen barreres a l’obtenció de justícia per a les 
víctimes. D’una banda, es destaca la inexistència d’investigació en la majoria de ca-
sos en els que s’han produït aquests assassinats extrajudicials, o la feblesa i manca 
de voluntat que caracteritza les investigacions que sí que s’han posat en marxa. D’al-
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tra banda, es denuncia que s’ha imposat una campanya d’intimidació i de represàlies 
adreçada a impedir la denúncia i investigació d’aquests crims comesos per agents 
de l’autoritat, i instigats i celebrats pels màxims responsables del Govern i de la Re-
pública de Filipines.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya
1. Mostra la seva més profunda preocupació per la situació creada a Filipines per 

la suposada campanya contra el tràfic de drogues impulsada pel President Rodrigo 
Duterte, i la seva més enèrgica condemna dels assassinats extrajudicials que s’estan 
succeint, a mans de la policia filipina i d’altres actors induïts per aquesta o pel Go-
vern filipí, des de l’inici d’aquesta suposada campanya contra el tràfic de drogues, 
atès que conculquen els més elementals principis de l’Estat de Dret, del dret penal 
democràtic, del dret internacional i dels drets humans.

2. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que, dins l’àmbit de les 
seves competències i pels canals de què disposi, incloent-hi les gestions que pugui 
fer a prop del Govern d’Espanya, transmeti aquesta preocupació i aquesta condemna 
del Parlament al Govern de la República de les Filipines.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 

Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves
250-00965/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 56425 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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 els accidents laborals en 
joves, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Polítiques de Joventut, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Amb les darreres dades sobre accidents laborals, hem de lamentar que durant 

el 2016 hagin persistit els alts índexs de sinistralitat laboral entre la població jove, 
segons mostra l’estadística del Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social. Pel que fa 
a la distribució per edats, dit avanç constata que el nombre d’accidents laborals és 
més alt entre les i els joves, si bé en el cas de les dones, els índexs més elevats de 
sinistralitat laboral es donen, tant en dones de 16 a 19 anys, com entre les que tenen 
50 anys o més.

La precarietat és la primera causa dels accidents laborals. La xifra, des del co-
mençament de la crisi, ha anat ascendint en el conjunt del mercat laboral. Des 2012 
a 2014, l’índex de sinistralitat laboral entre homes joves va créixer un 2,8% i, en-
tre les dones, l’augment va ser del 12,3%. Temporalitat, contractes a temps parcial 
i subocupació no permeten organitzar un sistema preventiu adequat i, per contra, 
alimenten un terreny favorable a la proliferació de riscos en el treball. A més dels 
accidents laborals, la precarietat provoca manca d’autonomia en el treball i trastorns 
com estrès o ansietat, de manera que les persones joves també es veuen exposades 
en major mesura a riscos psicosocials.
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La inestabilitat i la pèrdua de drets laborals contribueixen també a l’augment dels 
accidents de treball perquè, en molts casos, el personal no s’atreveix a exigir que es 
compleixin les normes de prevenció de riscos per por a perdre la feina. Per tot això, 
cal insistir en la necessitat de derogar les dues últimes reformes laborals i demana 
la posada en marxa de mesures legals que garanteixin els drets laborals i les condi-
cions dignes i de seguretat en l’ocupació. Així mateix, cal apostar per incrementar 
els esforços en prevenció i en formació, factors fonamentals per evitar els accidents i 
les morts a la feina i aconseguir aturar la tendència ascendent de sinistralitat laboral 
que vivim en els últims anys en el conjunt de la població treballadora

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Incrementar els esforços en prevenció i en formació dirigits als i les joves, per 

evitar els accidents i les morts a la feina, i aconseguir aturar la tendència ascendent 
de sinistralitat laboral que vivim en els últims anys.

2. Dirigir campanyes informatives amb especial atenció a les franges d’edat més 
joves, donant a conèixer els drets laborals i la necessitat de formar-se en prevenció 
de riscos laborals.

3. Donar compliment a les mocions 11/XI i 27/XI en la seva totalitat, així com 
les propostes de resolució relatives a la lluita contra l’atur i la precarització, aprova-
des pel Parlament en aquesta legislatura.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica
250-00966/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 56436 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt, 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 situació de la cirurgia plàsti-
ca, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Un informe de la Societat Catalana de Cirurgia Plàstica Reparadora i Estètica 

(SCCPRE) evidencia la falta de cirurgians plàstics a Catalunya. El territori compta 
amb 65 professionals d’aquesta especialitat, és a dir, amb una taxa de 0,09 especia-
listes per cada 10.000 habitants, una de les més baixes de tot Espanya.

El document, que es va donar a conèixer en el marc de les II Jornades de Cirur-
gia Plàstica dels Hospitals de Catalunya celebrades a l’Hospital Santa Caterina de 
Salt, compara aquestes dades amb la taxa registrada a altres comunitats autònomes 
com ara Castella i Lleó, amb un 0,14, les Canàries, amb un 0,16, o Navarra, amb 
un 0,19.

L’informe mostra que gairebé el 50% dels 65 especialistes treballa a temps par-
cial i que més de la meitat d’aquest 50% té un contracte de menys de 20 hores. Tam-
bé assenyala que el 40% dels cirurgians plàstics que exerceix a la sanitat pública 
catalana ho fa en serveis hospitalaris que tenen dos o menys professionals d’aquesta 
especialitat. Aquest fet limita la capacitat d’actuació d’aquests serveis, que no poden 

Fascicle segon
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dur a terme procediments complexos, com microcirurgia, per als quals caldria un 
mínim de tres especialistes.

Aquest dèficit de cirurgians plàstics situa la cirurgia plàstica al mateix nivell que 
una especialitat terciària, com la cirurgia toràcica, la neurocirurgia o la cirurgia 
cardíaca, quan moltes de les patologies que tracta no són terciàries sinó comunes, 
com el càncer de mama, el càncer cutani i melanoma o traumatismes aguts i crònics.

A més, el document detecta grans diferències territorials en la distribució 
d’aquests especialistes, essent Barcelona la província que compta amb major dota-
ció, seguida de Girona, mentre que Lleida només compta amb un cirurgia plàstic en 
el sistema públic i Tarragona amb quatre.

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: 
1. Presentar en un termini d’un mes un informe que detalli l’actual situació dels 

cirurgians plàstics arreu de Catalunya, especificant quines són les mancances d’a-
quest col·lectiu.

2. Incrementar el nombre global de cirurgians plàstics davant la manca d’aquests 
especialistes en el sistema públic sanitari català. El nombre s’incrementarà depenent 
de les conclusions de l’informe presentat pel Govern.

3. Revisar els contractes actuals, i si s’escau, ampliar el nombre de cirurgians 
plàstics que es dediquin a temps complert.

4. Dotar a cada hospital comarcal d’un professional d’aquesta especialitat vin-
culat a un centre de referència, per garantir l’accés en igualtat de condicions i evitar 
les actuals diferències territorials.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Santi Rodríguez i Serra, portaveu ad-

junt, i Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC

Proposta de resolució sobre la gestació subrogada
250-00967/11

PRESENTACIÓ: VIOLANT CERVERA I GÒDIA, JUNTAMENT AMB UNA ALTRA 

DIPUTADA DEL GP JS; JOSÉ MARÍA ESPEJO-SAAVEDRA CONESA, DEL GP 

CS; GP CSP

Reg. 56462 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Violant Cervera i Gòdia, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Alba 

Vergés i Bosch, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, José María Espe-
jo-Saavedra Conesa, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, Joan Coscubiela 
Conesa, portaveu 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 pro-
posta de resolució següent sobre la gestació per substitució, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió de Justícia.

Exposició de motius
Des de l’aparició de las Tècniques de Reproducció Assistides la nostra societat 

ha viscut canvis pel que fa a la manera de com esdevenir mares/pares, així com a 
l’hora de determinar la filiació.

La legislació també ha anat evolucionant per intentar donar resposta a les noves 
realitats socials i a la complexitat derivada d’aquests canvis, però aquesta adapta-
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ció de la legalitat no sempre és pacífica i en ocasions triga temps en aconseguir el 
consens social necessari en uns àmbits fortament condicionats per aspectes ètics de 
gran complexitat.

Pel que fa a la gestació per substitució, ens trobem al nostre país amb una reali-
tat en la que conviuen una legislació que prohibeix aquestes pràctiques, per la via de 
considerar nuls els contractes que es puguin establir per a tal fi, amb la realitat de 
pares/mares que recorren a la gestació per substitució a l’estranger.

Aquesta complexitat augmenta si tenim en compte que existeixen diverses mo-
dalitats en les quals es pot produir aquesta realitat per substitució, tant pel que fa 
referència a la personalitat dels pares/mares com en relació al país on es produeix la 
gestació. I d’aquesta diversitat de situacions, se’n desprenen també una diversitat de 
conseqüències pel que fa a la filiació i als efectes que se’n deriven.

Constatem que en algunes d’aquestes modalitats de gestació per substitució es 
poden produir situacions que no puguin garantir plenament i en condicions d’igual-
tat els drets dels Infants nascuts mitjançant gestació per substitució, amb els riscos 
de provocar situacions de vulnerabilitat i desigualtat, incloent les dificultats o inse-
guretat en l’accés a tots els drets i prestacions per als infants i famílies.

Són diverses i contraposades les respostes legislatives que la comunitat interna-
cional ha donat a aquesta realitat i la manca d’una resposta compartida a nivell inter-
nacional i el diferent tractament en la regulació d’aquesta realitat està afavorint les 
situacions de vulneració i/o mercantilització de les dones gestants en aquells països 
on no es tenen assegurats tots el drets.

Per aquestes raons, els grups parlamentaris sotasignants presenten la següent, 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Considera necessari que el Congrés de Diputats creï, de forma immediata, 

una comissió per tal d’estudiar i analitzar una possible regulació de la gestació por 
substitució que, amb el necessari consens social, pugui garantir els drets de totes les 
parts, especialment dels infants, de les dones gestants i dels pares/mares intencio-
nals, al mateix temps que impedeixi que les relacions derivades de la gestació per 
substitució puguin comportar algun tipus de vulneració de drets i/o mercantilització 
de les dones gestants en aquells països on no es tenen assegurats tots el drets.

2. Sol·licita al Govern de la Generalitat que insti el Govern de l’Estat a fer les ges-
tions oportunes per tal que, mentre no es produeix aquesta possible nova regulació 
jurídica, s’adoptin les mesures legals necessàries a fi i efecte de: 

a) Garantir la filiació dels nens nascuts per gestació per substitució, evitant qual-
sevol discriminació que es pugui produir com a conseqüència de les diferents inter-
pretacions. Atenent al contingut de la «Instrucción de 5 de Octubre de 2010 de la 
Dirección General de Registros y del Notariado».

b) Garantir l’accés a tots els drets i totes les prestacions socials als infants i les 
famílies que hagin recorregut a la gestació per substitució en condició de igualtat 
amb la resta de famílies, evitant així la discriminació per raó de naixement.

3. Insta el Govern de la Generalitat a garantir que els infants nascuts per gesta-
ció per substitució tenen accés a la totalitat de drets i prestacions socials que siguin 
competència de la Generalitat de Catalunya, en termes d’igualtat.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Violant Cervera i Gòdia, Alba Vergés i Bosch, diputades GP JS; José María Es-

pejo-Saavedra Conesa, diputat GP Cs; Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern

Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de 
Catalunya
259-00002/11

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 56386 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

Tramitació: article 168 del Reglament del Parlament

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 4 d’abril de 2017, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Justícia, s’aprova la iniciativa SIG17JUS0245 Pro-

posta d’acord del Govern pel qual s’acorda la presentació al Parlament del Projecte 
de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Acord del Govern pel qual s’acorda la presentació al Parlament del 
Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya
L’article 125.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència 

exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals, la qual, respectant el 
que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució, inclou en tot cas la seva creació.

La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·le-
gis professionals, regula els requisits i el procediment per a la creació mitjançant 
decret del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta llei preveu en l’article 37.1 que 
només poden quedar subjectes a col·legiació les professions per a l’exercici de les 
quals es requereix un títol universitari oficial i en les quals concorrin motius d’inte-
rès públic que ho justifiquin i, a més, una especial rellevància social o econòmica de 
les funcions inherents a la professió. Així mateix, d’acord amb l’apartat 5 d’aquest 
article 37 correspon al Parlament apreciar el compliment del requisit de l’existència 
d’interès públic i d’especial rellevància social o econòmica de la professió, que és 
una condició prèvia i necessària per a l’aprovació del decret del Govern.

Atès que s’ha tramitat l’expedient relatiu a la creació del Col·legi de Criminòlegs 
de Catalunya; A proposta del conseller de Justícia, el Govern

Acorda:
Presentar al Parlament el Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminò-

legs de Catalunya, als efectes del que estableix l’article 37.5 de la Llei 7/2006, de 31 
de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis professionals, que s’ad-
junta com a annex al present Acord.

Annex

Decret /2017 de de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya
L’article 125.1 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència 

exclusiva de la Generalitat en matèria de col·legis professionals, la qual, respectant el 
que disposen els articles 36 i 139 de la Constitució, inclou en tot cas la seva creació.

La Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis 
professionals, regula els requisits i el procediment per a la creació mitjançant un de-
cret del Govern d’aquestes corporacions. Aquesta Llei preveu en l’article 37.1 que no-
més poden quedar subjectes a col·legiació les professions per a l’exercici de les quals 
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es requereix un títol universitari oficial i en les quals concorrin motius d’interès públic 
que ho justifiquin i, a més, una especial rellevància social o econòmica de les funcions 
inherents a la professió. Així mateix, d’acord amb l’apartat 5, correspon al Parlament 
apreciar el compliment del requisit d’interès públic i d’especial rellevància social o eco-
nòmica, que és una condició prèvia i necessària per a l’aprovació del decret del Govern.

La criminologia aborda des d’una perspectiva interdisciplinària l’estudi del crim 
amb l’objectiu de subministrar una informació vàlida i contrastada sobre la gènesi, 
la persona de l’infractor, i la víctima, mitjançant l’ús de tècniques d’intervenció po-
sitiva en la persona del delinqüent per al control social del comportament delictiu.

L’autonomia i la independència disciplinària de la criminologia moderna es fo-
namenta en un cos sòlid de coneixements científics sobre l’explicació del delicte i 
la seva prevenció i control, de conformitat amb els quals ha assolit la seva identitat 
científica i social amb el maneig integrador dels mètodes d’estudi provinents de les 
ciències positives i socials.

Progressivament, la intervenció dels professionals criminòlegs va palesar la inci-
dència d’aquesta professió en la llibertat i seguretat de les persones mitjançant l’as-
sessorament en l’elaboració de polítiques públiques sobre mesures penals i policials 
amb diferent grau de repressió, o amb les anàlisis d’avaluació sobre tendències de-
lictives o d’irregularitats en el compliment de penes.

Aquesta incidència va comportar que la criminologia esdevingués una professió ti-
tulada per a l’exercici de la qual és necessari estar en possessió d’un títol acadèmic uni-
versitari oficial a través del Reial decret 858/2003, de 4 de juliol, pel qual es va establir 
el títol universitari oficial de llicenciat en criminologia. Actualment, la completa supe-
ració del pla d’estudis del títol de grau en criminologia que s’imparteix als principals 
centres universitaris de Catalunya habilita per a l’exercici d’aquesta professió.

L’interès públic de la creació d’aquest col·legi professional rau en la funció so-
cial que la criminologia desenvolupa com a ciència per al control i la prevenció dels 
fenòmens delictius, així com en l’actuació i efectivitat dels agents de control social 
per a la repressió de la delinqüència que incideix directament en el benestar social.

La integració en règim de col·legiació voluntària dels professionals criminòlegs 
en una organització col·legial a Catalunya permetrà sotmetre els professionals col-
legiats a unes normes deontològiques i de control comunes, alhora que ordenarà la 
professió al nostre territori en benefici de la societat en general.

L’Associació Catalana de Criminòlegs ha sol·licitat la creació del Col·legi de Cri-
minòlegs de Catalunya. Posteriorment, l’Associació Interuniversitària de Crimino-
logia es va adherir a la sol·licitud.

Vist el dictamen del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya; Per tot 
això, a proposta del conseller de Justícia, d’acord amb el dictamen de la Comissió 
Jurídica Assessora, d’acord amb el pronunciament favorable del Parlament sobre la 
concurrència d’interès públic i d’especial rellevància social de la professió de crimi-
nòleg que justifiquen la creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, i tramita-
da la proposta segons les normes generals del procediment legislatiu de conformitat 
amb l’article 168 del Reglament del Parlament de Catalunya, i amb la deliberació 
prèvia del Govern,

Decreto:

Article 1. Creació
Es crea el Col·legi de Criminòlegs de Catalunya.

Article 2. Naturalesa i règim jurídic
2.1 El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya és una corporació de dret públic amb 

personalitat jurídica pròpia i amb capacitat plena per al compliment dels seus fins, 
i es regeix en les seves actuacions per la normativa vigent en matèria de col·legis 
professionals.
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2.2 El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya té personalitat jurídica des de l’en-
trada en vigor d’aquest Decret i capacitat d’obrar des de la constitució dels seus òr-
gans de govern.

Article 3. Àmbit territorial
L’àmbit territorial del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya és Catalunya.

Article 4. Àmbit personal
La incorporació al Col·legi s’ha de fer en règim de col·legiació voluntària i d’acord 

amb el que disposa la normativa vigent en matèria de col·legis professionals. Els o 
les professionals han d’estar en possessió dels títols de llicenciat o graduat en cri-
minologia o d’algun altre títol universitari oficial que hi equivalgui, d’acord amb la 
legislació vigent, i, quan escaigui, d’un títol estranger degudament homologat.

Article 5. Relacions amb l’Administració
El Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, pel que fa als aspectes institucionals 

i corporatius, s’ha de relacionar amb el departament de l’Administració de la Ge-
neralitat que tingui atribuïdes competències administratives en matèria de col·legis 
professionals, i, pel que fa als aspectes relatius a la professió, s’ha de relacionar amb 
els departaments que hi tinguin competències.

Disposicions addicionals

Primera. Comissió Gestora
1. En el termini de tres mesos a comptar de l’entrada en vigor d’aquest Decret, 

l’Associació Catalana de Criminòlegs i l’Associació Interuniversitària de Criminolo-
gia han de constituir la Comissió Gestora del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, 
encarregada de redactar uns estatuts provisionals i en la qual s’integraran els repre-
sentants d’aquestes associacions. En la seva composició es procurarà la representa-
ció equilibrada de dones i homes.

2. La Comissió Gestora ha d’aprovar en el termini d’un any, a comptar de l’en-
trada en vigor d’aquest Decret, uns estatuts provisionals del Col·legi de Criminòlegs 
de Catalunya.

Aquests estatuts han de regular, en tot cas, el procediment per convocar l’assem-
blea constituent i han de garantir la màxima publicitat de la convocatòria, la qual 
s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en els dos diaris 
de més difusió a Catalunya.

Segona. Assemblea constituent
Les funcions de l’assemblea constituent del Col·legi de Criminòlegs de Catalu-

nya són:
a) Aprovar, si escau, la gestió de la Comissió Gestora.
b) Aprovar els estatuts definitius del Col·legi amb el contingut que estableix la 

Llei 7/2006, de 31 de maig, de l’exercici de professions titulades i dels col·legis pro-
fessionals.

c) Elegir les persones que han d’ocupar els càrrecs corresponents en els òrgans 
col·legials, atenent els criteris de designació paritària de dones i homes.

Tercera. Publicació dels estatuts
Els estatuts definitius del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya, un cop aprovats, 

s’han de trametre, juntament amb el certificat de l’acta de l’assemblea constituent, al 
departament de l’Administració de la Generalitat que tingui atribuïdes les compe-
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tències administratives en matèria de col·legis professionals, perquè en qualifiqui la 
legalitat i n’ordeni la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Barcelona, de de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Carles 

Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Memòria explicativa de disposició normativa
Dades de la disposició
Tipus de disposició
Acord del Govern

Títol de la disposició
Acord del Govern pel qual s’acorda la presentació al Parlament del Projecte de 

decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya

Documents que conté l’expedient
1. Acord del Govern pel qual s’acorda la presentació al Parlament del Projecte de 

decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya
2. Expedient de tramitació del Projecte de decret creació del Col·legi de Crimi-

nòlegs de Catalunya

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

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 2/2017, sobre el 
Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent 
al 2015
256-00029/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 56515 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’Informe de fisca-
lització núm. 2/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Consorci Urbanístic 
Portal Costa Brava - Illa de Blanes, exercici 2015.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 7 d’abril 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.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/208713.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/208713.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 18.04.2017 al 02.05.2017).
Finiment del termini: 03.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

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

Proposta de creació d’un grup de treball sobre l’educació d’adults
251-00008/11

PRESENTACIÓ: ANNA SIMÓ I CASTELLÓ, DEL GP JS; SONIA SIERRA INFANTE, 

DEL GP CS; ESTHER NIUBÓ CIDONCHA, DEL GP SOC; JÉSSICA ALBIACH 

SATORRES, DEL GP CSP; MARÍA JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC; 

CARLES RIERA ALBERT, DEL GP CUP-CC

Reg. 56387 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.04.2017

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

bleix l’article 55 del Reglament del Parlament, proposen la creació, dins la Comissió 
d’Ensenyament, del grup de treball següent: 

Denominació
Grup de treball sobre l’ensenyament de les persones adultes

Objecte
Estudiar la situació de l’ensenyament de persones adultes a Catalunya i l’oferta 

formativa i fer-hi propostes de futur.

Composició
El grup de treball es compon d’un representant de cadascun dels grups parla-

mentaris. També s’ha de designar un membre suplent per a cada membre titular.

Incorporació d’especialistes o tècnics
El grup de treball pot sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb l’article 

49 del Reglament del Parlament, i recollir-ne propostes.

Termini per a l’assoliment dels objectius
El grup de treball ha de lliurar l’informe i la proposta de conclusions abans 

d’acabar el mes de setembre de l’any en curs.

Mètode de funcionament
El grup de treball ha de d’elaborar un informe que reculli el resultat dels seus 

treballs amb les corresponents recomanacions i conclusions. Pot proposar entre les 
recomanacions, la tramitació de les iniciatives parlamentàries que escaiguin.

El funcionament del grup de treball resta subjecte al règim general establert per 
a les comissions pel Reglament del Parlament i adopta les decisions pel sistema de 
vot ponderat, d’acord amb el que determina l’article 55.3.
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Resultat
El règim general establert pel Reglament del Parlament per a les comissions, 

amb representació ponderada dels grups parlamentaris.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Anna Simó i Castelló, GP JS; Sonia Sierra Infante, GP Cs; Esther Niubó Ci-

doncha, GP SOC; Jéssica Albiach Satorres, GP CSP; María José García Cuevas, 
GP PPC; Carles Riera Albert, GP CUP-CC, portaveus a la CE 

Proposta de creació d’un grup de treball sobre els nadons i els 
infants desapareguts
251-00009/11

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

Reg. 56558 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència, 10.04.2017

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

l’article 55 del Reglament del Parlament, proposen la creació, dins la Comissió d’Ac-
ció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, del grup de tre-
ball següent: 

Denominació
Grup de treball sobre els nadons i infants desapareguts

Objecte
Donar compliment ala Resolució 541/XI del Parlament de Catalunya, sobre els 

nadons i infants desapareguts entre es anys 1936 i 1990 aprovada per unanimitat en 
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència 
el 16 de març de 2017.

L’objecte del grup de treball és estudiar el cas de la desaparició de nadons i in-
fants, tant en els anys de la dictadura de Franco com fins ben entrada la democràcia, 
i donar suport a les famílies que fa dècades que demanen l’esclariment dels fets.

Composició
El grup de treball es compon de dos representants de cadascun dels grups par-

lamentaris.

Incorporació d’especialistes o tècnics
El grup de treball podrà sol·licitar la compareixença d’experts, d’acord amb l’ar-

ticle 49 del Reglament del Parlament.

Termini per a l’assoliment dels objectius
Lliurament de la proposta i els resultats al cap de 12 mesos a comptar des de la 

seva constitució.

Mètode de funcionament
El règim general establert pel Reglament del Parlament per a les comissions, 

amb representació ponderada dels grups parlamentaris.
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Resultat
Informe amb la proposta objecte del grup de treball amb les corresponents reco-

manacions i conclusions. Així com també amb les propostes d’iniciatives parlamen-
tàries, si s’escauen, a adoptar per la Comissió.

Palau del Parlament, 28 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 CUP-CC, portaveus 

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre el balanç de la implementació 
de la Llei pels drets LGTBI i resum de les actuacions del Síndic
360-00024/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017.

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 1/2017, sobre l’agregat de 
les universitats públiques de Catalunya, corresponent al 2014 i el 2015
258-00020/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 56514 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’Informe de fis-
calització núm. 1/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’agregat de les 
universitats públiques de Catalunya, exercicis 2014 i 2015.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 7 d’abril 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 18.04.2017 al 09.05.2017).
Finiment del termini: 10.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/208712.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/208712.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

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 CSP

Reg. 56495 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 66 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Joan Coscubiela Conesa, Jéssica Albiach Satorres han estat desig-
nats membres de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per a 
Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Composició de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
407-00002/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP CSP

Reg. 56496 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 66 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Marc Vidal i Pou, Albano Dante Fachin Pozzi han estat designats 
membres de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

4.45.30. Distribució de representants en els òrgans

Atribució de la presidència de la Comissió d’Investigació sobre les 
Actuacions del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la 
Resta d’Espanya
408-00006/11

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril de 2017, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat que la 
presidència d’aquesta Comissió correspongui al Grup Parlamentari de Ciutadans. 

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís
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Atribució de la presidència de la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
408-00008/11

ACORD

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda l’11 d’abril de 2017, d’acord amb 
la Junta de Portaveus i d’acord amb l’article 49.2 del Reglament, ha acordat que la 
presidència d’aquesta Comissió correspongui al Grup Parlamentari de Junts pel Sí.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.48. Intergrups parlamentaris

Composició de l’Intergrup per a la Protecció dels Refugiats a 
Catalunya
413-00007/11

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 56230; 56391; 56518 / Coneixement: Mesa del Parlament, 11.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 56230)

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 70 del 
Reglament del Parlament, comunica que la representant del Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent a l’intergrup sobre la protecció 
dels refugiats a Catalunya és la diputada Gabriela Serra Frediani.

Palau del Parlament, 5 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 56391)

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

amb el que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica que Susana 
Beltrán García ha estat designada representant del Grup Parlamentari de Ciutadans 
a l’intergrup sobre la Protecció dels Refugiats a Catalunya.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 56518)

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, 
comunica que el representant del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya 
a l’Intergrup per a la Protecció dels Refugiats a Catalunya és el diputat Fernando 
Sánchez Costa.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 262/XI, sobre la segona 
activitat de mossos d’esquadra, policies locals i bombers
290-00243/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56144 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 262/XI, sobre la 
segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals i bombers (número de trami-
tació 290-00243/11), us trameto, en document annex, la informació facilitada per la 
Secretaria General del Departament d’Interior.

Barcelona, 31 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
D’acord amb la informació facilitada per la Direcció General de la Policia, la 

Direcció General d’Administració de Seguretat i la Direcció General de Prevenció, 
Extinció d’Incendis i Salvaments, actualment ja es garanteix la no discriminació de 
cap funcionari dels cossos de mossos d’esquadra, policies locals i bombers per raó 
de diversitat funcional i els és d’aplicació directa l’article 1 de les Nacions Unides 
sobre els drets de les persones amb discapacitat.

Així, es duen a terme totes les accions necessàries per garantir l’adaptació i 
l’adequació dels llocs de treballs dels funcionaris que passen a la situació adminis-
trativa de segona activitat amb l’objectiu de respectar en tot moment el dret a no és-
ser discriminat i fer coincidir les noves necessitats dels membres d’aquests cossos 
a llocs de treball on puguin desenvolupar correctament i satisfactòriament les fun-
cions pròpies. Cal fer esment que l’article 2 de la mateixa convenció defineix com 
«ajustos raonables» les modificacions i adaptacions necessàries i adequades que no 
imposin una càrrega desproporcionada o indeguda a l’organització, quan siguin ne-
cessàries en un cas particular, per garantir a les persones amb discapacitat el gaudi 
o l’exercici, en igualtat de condicions amb les altres, de tots els drets humans i lli-
bertats fonamentals. És a dir, per valorar l’existència de discriminació cal analitzar 
si l’ajust és raonable o no.



BOPC 384
13 d’abril de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 62

Pel que fa al Cos de Mossos d’Esquadra (CME), en atenció a aquest compromís 
amb el dret a la diversitat funcional, el passat 13 de febrer de 2017 el director gene-
ral de la Policia va signar la Instrucció 3/2017 sobre el procediment de declaració en 
la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esqua-
dra. Mitjançant aquesta instrucció s’ha donat un pas endavant per garantir i millo-
rar l’eficàcia del servei policial i l’adaptació de la carrera professional dels membres 
d’aquest cos, canalitzant i rendibilitzant l’experiència, els coneixements i el bagatge 
dels professionals amb noves circumstàncies personals.

Quant al Cos de Bombers, disposa d’una regulació detallada establerta per regla-
ment (Decret 241/2001, de 12 de setembre, pel qual es regula la situació de segona 
activitat del personal al servei del Cos de Bombers de la Generalitat). La diversitat 
funcional dels bombers no afecta ni a la categoria ni a les retribucions; els bombers 
declarats en segona activitat únicament no poden realitzar tasques operatives, d’in-
tervenció directa en sinistres.

Pel que fa a les policies locals, la Direcció General d’Administració de Seguretat 
considera que actualment ja resulten d’aplicació aquests mandats i es garanteix que 
no es produeixi cap situació de discriminació.

Per últim, assenyalar que en aquests moments s’està ultimant la redacció de 
l’avantprojecte de llei de segona activitat de Mossos d’Esquadra, policies locals i 
bombers en què es tindran en compte les sensibilitats entorn a la integració laboral 
plena d’una persona funcionària dels cossos esmentats i els ajustos raonables per 
l’organització i la prestació del servei de policia amb garanties d’eficàcia i efectivitat.

Cèsar Puig i Casañas, secretari general

Control del compliment de la Resolució 277/XI, sobre la protecció de 
les oliveres a les Terres de l’Ebre
290-00254/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56327 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 277/XI, sobre la 
protecció de les oliveres a les Terres de l’Ebre (tram. 290-00254/11), us informo del 
següent:

Pel que fa als punts a i b des del Govern de la Generalitat es dona tot el suport i 
recolzament institucional a qualsevol activitat i/o iniciativa que pugui tenir impacte 
en la millora i dinamització de l’economia al món rural.

El projecte Oli i Oliveres Mil·lenàries, d’iniciativa privada, l’any 2009 va comp-
tar amb una subvenció de 1.230.150 euros del Magrama, distribuït en 4 anualitats. 
Amb l’objectiu diversificar l’economia, modernitzar i millorar la qualitat de vida, i 
dotar de multi funcionalitat al medi rural del territori del Sènia, a través de la posa-
da en valor de més de 4.000 oliveres mil·lenàries existents a la zona, que comprèn 
territoris entre Catalunya, Aragó i València.

Actualment, des del DARP s’està treballant conjuntament amb els Departa-
ments d’Empresa i Territori, entre altres, per tal de vincular la promoció i protecció 
d’aquestes oliveres.

Pel que fa al punt c s’han iniciat els treballs previs o de recopilació de la infor-
mació existent sota la coordinació i lideratge de l’Institut per al Desenvolupament 
de les Comarques de l’Ebre (IDECE). Al DTES no li consta l’existència d’un sol 
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catàleg. Existeix un inventari que va fer en el seu dia el Consorci de Serveis Agro-
ambientals del Baix Ebre i Montsià (CODE), actualment Consorci de Polítiques 
Ambientals de les Terres de l’Ebre (COPATE). Existeix un inventari elaborat per la 
Taula del Sènia. Existeixen diversos inventaris locals. És per això que la primera 
feina, ja iniciada, és la de recopilar els inventaris i la informació existent en mans 
dels diversos ens, entitats i món local de les Terres de l’Ebre. Aquest treball podria 
estar acabat durant el mes de maig.

Atès que la informació serà heterogènia i que, en algun cas, pot estar desfasada, 
la segona fase dels treballs consistirà en homogeneïtzar, completar i verificar la in-
formació existent. Com en la primera fase, es farà sota la coordinació i lideratge de 
l’Institut per al Desenvolupament de les Comarques de l’Ebre (IDECE). El temps de 
durada dependrà de la qualitat i quantitat de la informació.

Pel que fa al punt d, en el moment que se sàpiga de quants arbres s’està parlant, 
es podrà determinar si es poden protegir en base a la normativa de protecció d’ar-
bres i arbredes monumentals de Catalunya (Decret 214/1987, Decret 47/1988 i De-
cret 120/1989 que prenen com a base legal els articles 9 i 10 de la Llei 12/85, de 13 
de juny, d’espais naturals). Si el nombre és limitat, es podrà fer així i se n’ocuparà 
o bé la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural o bé els consells 
comarcals o els ajuntaments segons l’interès sigui nacional o local.

Si el nombre és elevat, es troba en règim d’explotació agrícola o no s’ajusta a la 
normativa de protecció d’arbres i arbredes monumentals de Catalunya, és llavors 
que caldrà elaborar l’informe tècnic esmentat per veure de quina manera i amb quin 
grau es pot abordar la seva protecció i la seva gestió.

Pel que fa al punt e l’any 2016, any de la Gastronomia i de l’Enoturisme, el 
Departament d’Empresa i Coneixement a través de l’Agència Catalana de Turisme 
(ACT) va dur a terme tot un seguit d’activitats promocionals centrades en destacar 
el trinomi producte, cuina i territori. El discurs promocional basat en aquests tres 
eixos permet treballar amb els elements que formen part de la base de la nostra 
gastronomia i, entre ells, l’oli d’oliva hi té un protagonisme especial. L’ACT, amb 
l’impuls dels seus programes de treball, proposa al sector un treball segmentat de 
la nostra oferta amb el desenvolupament de marques com Experiències Gastronò-
miques, Hotels Gastronòmics o Enoturisme a Catalunya que inclou el món de l’oli 
per dues raons: en molts casos els productors de vi ho són també d’oli i per procu-
rar que l’enoturisme (força ben desenvolupat) exerceixi de tractor pel creixement de 
l’oleoturisme.

Com a actuacions destacades i específiques per l’oleoturisme i els productes 
agroalimentaris cal esmentar: la creació d’un mapa-guia dedicat a l’oleoturisme per 
distribuir en oficines de turisme i accions de promoció i en el qual hi tindran un 
protagonisme destacat les oliveres mil·lenàries de les Terres de l’Ebre; el projecte 
europeu Well-o-live (cofinançat per la UE), compartit amb altres regions europees 
productores d’oli i en el qual participa la Direcció General de Turisme (DGT) per 
impulsar el sector de l’oleoturisme; la celebració el passat mes de juny de la prime-
ra edició del Benvinguts a Pagès, proposta adreçada als productors agroalimentaris 
(i també a hotels i restaurants de les seves zones) per obrir els seus centres de pro-
ducció i oferir, visites, tastos i venda directa al visitant. Aquesta iniciativa ha tingut 
molt bona acollida en el sector i entre el públic i els seus bons resultats conviden a 
planificar la seva celebració de forma regular els propers anys.

La DGT i l’ACT ha editat i publicat un mapa de l’Oleoturisme. És el primer 
mapa descriptiu de les diferents denominacions d’origen de l’oli a Catalunya i les 
zones de producció, on es descriuen les diferents experiències turístiques a Catalu-
nya al voltant de l’oli, amb la incorporació del Museu Natural de les Oliveres Mil-
lenàries de l’Arion i una descripció de la ruta que es pot fer al Baix Ebre, Montsià 
i a la Terra Alta.
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D’altra banda, en data 19 de setembre de 2016 es va signar un conveni amb el 
Govern de la Comunitat Valenciana per tal d’establir un seguit d’àmbits de col·labo-
ració d’interès comú per les dues parts i entre elles també la promoció d’actius tu-
rístics compartits o que poguessin ser generadors de sinèrgies, entre els quals hi ha 
les oliveres mil·lenàries. El mateix conveni preveu el seu desenvolupament a través 
d’una comissió de seguiment que ja es va reunir el passat dia 2 de desembre a Sant 
Carles de la Ràpita per tal d’anar desplegant l’activitat prevista.

Pel que fa al punt f, es treballa en l’elaboració d’un Manual de senyalització 
d’orientació per les vies i rutes ciclistes de Catalunya, amb l’objectiu d’harmonitzar 
i millorar la senyalització dels itineraris de bicicletes a tot el territori.

Pel que fa al punt g, Des de l’Agència Catalana de Turisme (ACT) i la Direcció 
General de Turisme (DGT) s’ha treballat l’any 2016 en estreta col·laboració amb al-
tres departaments competents per tal de rendibilitzar el nomenament de Catalunya 
Regió Europea de la Gastronomia (CREG). Aquesta col·laboració s’ha produït en 
diferents àmbits i ha estat especialment reeixida en la consolidació de la Taula de 
l’Enoturisme i en la organització del Benvinguts a Pagès.

En data 23 de novembre de 2016, la DGT va organitzar a Barcelona una jornada 
sobre creació d’experiències oleoturístiques. Es va compartir ponència i bones prac-
tiques amb Oliveres Mil·lenàries d’Ulldecona. La jornada s’emmarcava en la partici-
pació de Catalunya en un projecte europeu que preveu la creació d’una ruta turística 
transnacional que inclou experiències de wellness, gastronomia, paisatge i productes 
temàtics adreçat al mercat del turisme rural.

Barcelona, 31 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 279/XI, sobre el sector 
coniller
290-00256/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56328 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 279/XI, sobre el 
sector coniller (tram. 290-00256/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt a, cal tenir en compte, que l’any 2015 el Govern va declarar 
d’interès estadístic l’alimentació. El 7 de febrer de 2017 s’aprova per acord de govern 
la declaració d’interès estadístic del preu del conill per tal d’obligar als operadors a 
facilitar els preus a l’Observatori de preus i millorar la transparència dels mercats.

Un altre element imprescindible en els mercats i el preu, és la demanda. Per tal 
de dinamitzar la demanda, el DARP està impulsant un pla de promoció de la carn 
del conill que s’està realitzant conjuntament amb el sector.

S’ha dissenyat un pla estratègic de promoció de la carn de conill juntament amb 
el sector per un període de tres anys per tal d’aplicar-lo ja el 2017, amb l’objectiu de 
recuperar el consum d’aquesta carn saludable a Catalunya.

Pel que fa al punt b, des del DARP treballem perquè s’estructuri el sector. El full 
de ruta que s’ha dissenyat i que es coordina a través d’un grup de treball derivat del 
compromís de la Taula Sectorial agrària del conill, contempla mesures com la pro-
moció del consum o la flexibilització de les normes que permetin als productors el 
sacrifici a la seva pròpia explotació i una posterior comercialització de proximitat.
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S’està treballant per establir mesures per potenciar una major organització del 
sector, especialment a nivell transversal que permeti una major capacitat de nego-
ciació de les baules més febles de la cadena, enfront de la gran distribució que, en 
aquests moments, té una situació predominant en el conjunt de la cadena agroali-
mentària d’aquest sector.

El grup va prioritzant i coordinant les accions que entre sector i administració 
es considerin necessàries tirar endavant, facilitant les sinèrgies entre els diferents 
operadors. Els àmbits sobre els que es treballa actualment és l’execució del Pla es-
tratègic de promoció de la carn de conill a Catalunya inclosa la recerca de fonts de 
finançament per dur a terme les accions que es determinin en el proper Pla conjun-
tament amb el sector, entre altres.

A més a més, s’està desenvolupant els treballs per crear una circumscripció eco-
nòmica catalana per al sector del conill. Fet que permetria dotar el sector d’una ma-
jor autoregulació dels mercats, prevenir crisis de preus i permetria tirar endavant 
moltes més actuacions des d’una perspectiva pròpia.

Pel que fa al punt c, el DARP ofereix actualment mitjançant l’ICF una línia 
d’avals, regulat a l’Ordre AAM/76/2015, de 10 d’abril, d’ajuts de minimis en forma 
de garantia per al finançament de les empreses agràries, agroalimentàries, forestals 
i de la pesca i l’aqüicultura.

Pel que fa al punt d, aquest compromís va ser adoptat pel Departament d’Agri-
cultura, Ramadera, Pesca i Alimentació en la Taula Sectorial Agrària del Conill de 
l’11 de març de 2016, per bé que en aquell moment no es va concretar quin havia de 
ser l’import concret d’increment destinat a aquest sector.

La Resolució ARP/2226/2016, de 3 d’octubre, per la qual es convoquen els ajuts 
destinats a l’execució de programes de sanitat animal en els sectors porcí, de la cu-
nicultura i del cabrum de llet (DOGC núm. 7221, de 3.10.2016), es va publicar amb 
una dotació econòmica de 545.000,00 euros a càrrec de partides pressupostàries de 
la Direcció general d’Agricultura i Ramaderia de l’any 2016.

D’acord amb aquesta mateixa Resolució, aquest pressupost es va distribuir per a 
les espècies descrites a l’encapçalament de la Resolució, essent l’import assignat al 
sector cunícola de 176.000,00 €.

Anteriorment, l’Ordre ARP/255/2016, de 16 de setembre, per la qual s’aproven 
les bases reguladores dels ajuts destinats a l’execució de programes de sanitat ani-
mal en els sectors porcí, de la cunicultura i del cabrum de llet (DOGC núm. 7218, 
de 3.10.2016), havia establert que l’import màxim de l’ajuda podia ser, en el cas dels 
conills, de:

– 15.000 o 18.000 euros per veterinari/ària subvencionat
– 0,80 euros per animal reproductor i 0,40 euros per animal de reposició sempre 

que aquesta quantitats no superi el 50% del pressupost de l’execució del programa 
sanitari

L’import establert en la Resolució ARP/2226/2016, de 3 d’octubre, incrementa en 
64.000 € el pressupost destinat al sector cunícola per a l’execució del programa sani-
tari del sector del conill de l’any 2016, en relació al que s’havia establert l’any 2015.

En particular, s’ha augmentat el preu unitari per animal reproductor (de 0,55 €/
animal de l’any 2015 a 0,80 €/animal l’any 2016) i també el de reposició (de 0,275 €/
animal el 2015 a 0,40 €/animal el 2016), així com l’import de la subvenció per ve-
terinari (de 10.000 € l’any 2015 a 15.000 o 18.000 €, depenent dels barems aplicats 
i previstos a l’Ordre ARP/255/2016, de 16 de setembre, el 2016).

Finalment, un cop certificat l’ajut a les ADS del conill, el resultat ha estat el se-
güent:

– Nombre d’ADS del sector conill sol·licitants de l’ajuda: 2
– Nombre d’ADS del sector conill acceptades: 2
– Import sol·licitat: 403.521,91 € (332.924,95 € la Federació d’Associacions de 

Cunicultors de Catalunya i 70.596,96 € l’Associació de Cunicultors de Catalunya)
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– Nombre de reproductors beneficiaris de l’ajuda: 179.423 (142.752 de la FACC 
i 36.671 de l’ACC)

– Import total de concessió: 176.538,40 € (147.201,60 € per a la FACC i 29.336,80 € 
per a l’ACC)

La concessió ha estat una mica superior a les disponibilitats econòmiques pre-
vistes a la Resolució de convocatòria dels ajuts per al sector del conill com a conse-
qüència que la concessió a altres espècies ha estat menor i s’ha pogut traspassar el 
sobrant al sector del conill, tal i com preveia la mateixa Ordre d’ajudes.

Pel que fa al punt e), en relació a la flexibilització de les condicions que han de 
complir els titulars d’explotacions ramaderes que vulguin sacrificar animals en la 
seva pròpia explotació, és una de les mesures a les que es va comprometre el Depar-
tament d’Agricultura, Ramadera, Pesca i Alimentació també en la Taula Sectorial 
Agrària del Conill de l’11 de març de 2016.

En aquells moments es va informar al sector que si bé actualment no hi ha un 
marc normatiu específic que reguli l’exempció del compliment de la normativa eu-
ropea en matèria d’higiene (l’anomenat «paquet d’higiene») als petits escorxadors, la 
mateixa normativa si que preveu que, si els requisits es consideren desproporcionats 
per al sacrifici d’animals en la pròpia explotació, es puguin adoptar mesures a nivell 
nacional per adaptar-los, aplicant criteris de flexibilització.

Es va informar igualment que fruit d’això la Agencia Española de Consumo, Se-
guridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN), estava treballant conjuntament amb 
el Ministeri d’Agricultura (llavors MAGRAMA, avui MAPAMA) i el Ministeri de 
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, en projecte normatiu per establir, entre d’altres 
qüestions, els criteris per adaptar els requisits relatius a la construcció, disseny i 
equipament d’aquests establiments de sacrifici en explotació d’aus de corral i lago-
morfs, mitjançant l’adopció de mesures a nivell nacional.

En aquest projecte normatiu es diferencien dos tipus d’instal·lacions:
1. Els escorxadors acollits a l’excepció contemplada a l’article 1.3 del Reglament 

853/2004 els quals tenen una capacitat limitada de sacrifici i està lligat a producci-
ons de qualitat diferenciada. En aquestes instal·lacions s’estableixen disposicions de 
flexibilització de la normativa europea. En aquestes instal·lacions el sacrifici serà de 
300 conills/setmana o 15.600 conills/any.

2. Petit escorxadors: escorxadors acollits a l’article 10.3 del Reglament 853/2004: 
En aquests escorxadors el sacrifici no podrà superar els 150.000 animals/any. En 
aquest cas no es regula si aquests escorxadors poden estar ubicats fora o dins d’una 
explotació, però en qualsevol cas han de complir uns requeriments més elevats que 
els del punt anterior.

Tant el DARP com una bona part de les entitats del sector representades a la Tau-
la Sectorial del conill van valorar que seria bo potenciar aquest tipus d’instal·lacions 
per a aquelles explotacions que en poguessin estar interessades, especialment, i per 
la capacitat prevista, pel que fa a l’opció 2 (petits escorxadors) com mesura molt po-
sitiva que podria ajudar al sector a minimitzar l’impacte de la crisi, a imatge i sem-
blança del que altres Estats membres de la UE ja han fet.

A més, a Catalunya s’ha estat treballant en una línia molt similar (tot i que amb 
un sistema d’escorxadors mòbils de baixa capacitat, no necessàriament ubicats a la 
pròpia explotació) en el sector de l’oví i el cabrum, la qual cosa s’ha demostrat que 
pot ésser una solució molt interessant per a molts productors, especialment els ubi-
cats en zones distants dels escorxadors.

A tal efecte, properament s’aniran establint els pertinents contactes amb el sec-
tor a través de la Taula Sectorial Agrària del conill per anar informant i debatent 
aquesta qüestió.

Barcelona, 31 de març de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Control del compliment de la Resolució 284/XI, sobre l’epilèpsia
290-00261/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55785 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 284/XI, sobre l’epi-
lèpsia (tram. 290-00261/11), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya considera 
un objectiu prioritari la formació dels professionals de l’àmbit de la seguretat i les 
emergències, especialment d’aquells que per raó de les tasques que desenvolupen és 
possible que hagin d’afrontar una situació d’emergència fins que els professionals 
sanitaris se’n facin càrrec.

Des de l’entrada en vigor del Decret 225/1996, de 12 de juny, pel qual es regula 
la formació en atenció sanitària immediata, la formació sanitària que s’imparteix 
als cossos de policia de Catalunya, Mossos d’Esquadra i policies locals, bombers 
i voluntaris de Protecció Civil es regeix per aquesta disposició. Dins el programa 
formatiu que estableix aquest decret, figura l’atenció a les urgències i emergències 
neurològiques, entre les que s’inclouen les crisis epilèptiques.

En concret, l’epilèpsia és una de les patologies incloses en el temari deis cursos 
basics, tant de l’Escola de Bombers i Protecció Civil com de l’Escola de Policia de 
Catalunya, dins de l’apartat d’alteracions i malalties neurològiques. Per tant, es pot 
afirmar que els primers actuants: bombers, mossos d’esquadra, policies locals i vo-
luntaris de Protecció Civil, entre d’altres col·lectius, reben i seguiran rebent la for-
mació adient sobre l’epilèpsia i com atendre al pacient en el medi extra hospitalari.

Quant a l’apartat b, el Departament d’Ensenyament té especificat en el «Docu-
ment per a l’organització i la gestió dels centres, Salut escolar», les actuacions a rea-
litzar pel personal en cas d’una emergència mèdica:

– Prop de cada farmaciola i en un lloc visible hi ha d’haver les instruccions bàsi-
ques de com actuar davant de qualsevol situació d’emergència.

– El director o directora ha de garantir el coneixement d’aquestes instruccions 
per part de tot el personal del centre.

– Davant d’una situació d’emergència cal fer el següent: no deixar sol l’alum-
ne, trucar al 112 (si és possible amb el CIP de l’alumne a mà) i avisar la família de 
l’alumne.

– El director o directora del centre és l’interlocutor amb el Servei d’Emergències 
Mèdiques (SEM) durant la situació d’emergència.

– La intervenció dels professionals del Departament d’Ensenyament (EAP i pro-
fessors d’orientació educativa) dona suport a l’equip del SEM que gestiona la inter-
venció psicològica.

– Finalitzat el període d’emergència, l’EAP ha de col·laborar amb el director o 
directora del centre en la normalització de la vida escolar.

Per altra banda a la pàgina web de l’XTEC, Salut a l’Escola, hi ha un apartat es-
pecífic de com actuar en una situació d’emergència i queda recollida l’epilèpsia i la 
convulsió com una de les situacions d’emergència específiques, aquest document es 
pot descarregar en PDF i deixar en un lloc visible al costat de la farmaciola:

Es consideren situacions d’emergència:
1. Pèrdua de coneixement (amb la pèrdua del to postural, sense resposta a estí-

muls tàctils o verbals o lentificació de la resposta).
2. Dificultat respiratòria (ennuegament, broncoaspiració, obstrucció de les vies 

respiratòries...)
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3. Traumatisme amb fractura oberta
4. Traumatisme que comporta immobilització funcional i dolor
5. Traumatisme cranial amb pèrdua de coneixement (o signes de desorientació, 

desequilibri, atordiment)
6. Epilèpsia/ Convulsió (pèrdua de coneixement i to postural)
7. Reacció al·lèrgica, quan observem en l’infant 2 o més símptomes dels següents:
a. urticària
b. inflor
c. dificultat respiratòria 
d. mareig
e. baixada de to
8. Hemorràgia per ferida (per vidre, objectes metàl·lics, contusió...)
9. Hipertèrmia (més de 41 ºC i sovint amb taques a la pell, convulsions, dificultat 

respiratòria)
10. Intoxicació
11. Cremades: tèrmiques, càustiques o per electrocució.
12. Trastorn sobtat de conducta (al·lucinacions, llenguatge incoherent, idees de-

lirants, amb molta agressivitat, brot psicòtic, conducta asocial, comportament dis-
sociatiu...)

13. Afectació a l’ull: ferida, dolor sobtat, amb o sense pèrdua de visió.
Pel que fa a l’apartat c, en data 17 de març de 2017 s’ha enviat una carta a la Mi-

nistra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad instant al Govern de l’Estat perquè 
es pugui estudiar la possibilitat de reconèixer la discapacitat per epilèpsia. S’adjunta 
una còpia de la carta registrada.

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

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

Control del compliment de la Resolució 288/XI, sobre el coneixement 
del Protocol d’Istanbul en l’àmbit sanitari
290-00265/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 56019 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

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

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

ment de la Resolució 288/XI, sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul en l’àm-
bit sanitari, amb número de tramitació 290-00265/11, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 31 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller del Departament de Salut (reg. 56019).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (de l’11.05.2017 al 31.05.2017) del termini que dis-
posa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà 
l’01.06.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Control del compliment de la Resolució 294/XI, sobre la creació del 
Registre de parelles de fet
290-00270/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56513 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 294/XI, sobre la 
creació del Registre de parelles de fet (tram. 290-00270/11), us informo del següent:

El Parlament de Catalunya, en data 30 de setembre de 2016, va emetre la Re-
solució 294/XI sobre la creació del Registre de parelles de fet, en la qual instava el 
Govern a aprovar el reglament del Registre de parelles de fet i a tramitar-lo amb ca-
ràcter urgent perquè entrés en vigor en un termini no superior a sis mesos.

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques informa que l’Ordre 
JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s’aprova el Reglament del Registre de pa-
relles estables de Catalunya va ser publicada al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya el passat dia 31 de març i que la seva entrada en vigor es va produir el dia 
següent de la publicació, l’1 d’abril de 2017.

Barcelona, 6 d’abril de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolució 298/XI, sobre el decret de 
plantilles i la provisió de places docents
290-00274/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55826 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 298/XI, sobre el 
decret de plantilles i la provisió de places docents (tram. 290-00274/11), us informo 
del següent:

El Departament d’Ensenyament ha informat del contingut del Decret 39/2014, 
de 25 de març, pel qual es regulen els procediments per definir el perfil i la provi-
sió dels llocs de treball docents, així com dels procediments d’aplicació d’aquest als 
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les organitzacions sindicals amb 
presència a la Mesa Sectorial d’Ensenyament, als Moviments de Renovació Peda-
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gògica, Rosa Sensat, a la Federació d’Associacions de Pares i Mares d’Alumnes i a 
les Juntes de Directors.

El Decret 39/2014, de 25 de març, atorga als centres educatius la capacitat per 
intervenir en la continuïtat i en la incorporació de personal docent en el propi cen-
tre, amb l’objectiu de tenir un equip docent implicat amb el propi projecte educatiu.

D’acord amb l’establert en el Decret 39/2014, de 25 de març, es garanteix el com-
pliment del dret a la mobilitat del personal funcionari i el compliment dels principis 
de publicitat, transparència, lliure concurrència, mèrit i capacitat en tots els proce-
diments.

Un equip docent altament implicat, compenetrat i estable té més possibilitats 
d’oferir una pràctica educativa de qualitat i d’influir positivament en l’èxit de l’alum-
nat.

Els centres educatius, tenint en compte les places vacants disponibles, poden 
definir places amb un perfil professional vinculades al seu projecte educatiu i així 
assegurar un bon desenvolupament d’aquest. L’equip directiu és la unitat responsa-
ble d’elaborar la proposta de places, prèvia comunicació al claustre de professors i 
al Consell Escolar. Actualment, hi ha un total de 9 perfils professionals definits i 
publicats sobre els que els centres poden singularitzar places vacants d’una deter-
minada especialitat docent.

La normativa també estableix els requisits que són necessaris per ocupar els per-
fils: titulacions, formació o experiència docent.

Les places amb perfil professional es proveeixen amb caràcter definitiu a través 
d’un concurs de mèrits específic de lliure concurrència que es publica al Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), i que està obert a tots els funcionaris 
docents que donen compliment als requisits establerts per ocupar el lloc. El con-
curs el convoca cada centre on s’ofereixen aquestes places vacants, mitjançant una 
comissió formada per la inspecció d’educació, que la presideix, l’equip directiu del 
centre i dos docents en representació del claustre de professors del centre en qüestió. 
El concurs té dues fases:

– Una fase de mèrits on es valora l’antiguitat, les titulacions acadèmiques, la for-
mació permanent impartida o rebuda relacionada amb el perfil a ocupar, les publi-
cacions relacionades...

– Una fase d’entrevista i projecte on es valora les aportacions que cada candidat 
fa al projecte educatiu en qüestió. Aquesta fase esdevé molt rellevant perquè permet 
valorar les aportacions particulars a les necessitats del centre en qüestió d’una ma-
nera molt més concreta.

En el procediment de selecció del personal docent substitut s’han incorporat dos 
aspectes:

– Per donar mes qualitat a l’entrevista i contrast en la presa de decisions, els can-
didats hauran de ser entrevistats per un membre de l’equip directiu i un membre de 
l’equip de coordinació del centre.

– Per donar compliment al principi de transparència, s’haurà d’informar al Con-
sell Escolar del centre de les vacant que s’hagin cobert per aquest procediment, i 
donar resposta a les qüestions que es puguin plantejar al respecte.

El Departament d’Ensenyament ha establert un seguit de millores pel procés 
d’aplicació del Decret 39/2014, de 25 de març, necessàries per aprofundir en altres 
aspectes que contribueixen a donar compliment als principis de publicitat, transpa-
rència i qualitat en la gestió de personal, en consonància amb el contrast realitzat 
amb els grups parlamentaris i els representants de la comunitat educativa.

L’Administració comprovarà la vinculació de la proposta de llocs amb perfil pro-
fessional amb el projecte educatiu del centre. També es planteja la necessitat que el 
Projecte Educatiu del Centre sigui públic i accessible.
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A partir del curs 2017-2018 es publicaran al DOGC les convocatòries pels con-
cursos de mèrits específics que s’intercalaran amb la convocatòria del concurs gene-
ral de trasllats que es publica cada dos anys.

El Departament d’Ensenyament garanteix que durant el període de temps en que 
no es convoca el corresponent concurs específic, les places vacants amb perfil o els 
llocs vacants ordinaris en els centres de màxima complexitat, s’ocuparan provisio-
nalment durant un curs per docents que no tinguin destinació en el centre, i es faran 
públics en les pàgines web de cada Servei Territorial d’Ensenyament i del Consor-
ci d’Educació de Barcelona abans de fer les assignacions de personal docent per al 
curs escolar 2017-2018, de manera que tot el personal docent tindrà la informació de 
les places amb perfil professional o places ordinàries que s’han de cobris en centres 
de màxima complexitat.

L’objectiu principal del Departament d’Ensenyament és garantir la qualitat i la 
transparència en l’exercici de l’autonomia de centres. Per aquest motiu, es realitzarà 
un seguiment juntament amb les organitzacions sindicals presents a la Mesa Secto-
rial per identificar aquelles situacions que s’hagin de reconduir o millorar els pro-
cediments.

La inspecció d’Educació en el seu pla director estableix, entre d’altres, la fun-
ció d’assessorar i de supervisar els centres educatius en aquells aspectes vinculats a 
l’exercici de la gestió de personal.

Barcelona, 29 de març de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 368/XI, sobre el millorament 
del transport públic als municipis de la plana del delta del Llobregat
290-00341/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55739 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 368/XI, sobre el 
millorament del transport públic als municipis de la plana del delta del Llobregat 
(tram. 290-00341/11), us informo del següent:

Pel que fa a la nova línia de Rodalia Castelldefels - Cornellà - Zona Università-
ria, és voluntat del Govern de Catalunya continuar la tramitació per a la seva exe-
cució. Per aquest motiu, s’ha enviat carta al Ministeri de Foment per reiterar la ne-
cessitat d’impuls i tramitació de l’estudi informatiu i dels projectes constructius que 
defineixin en detall les actuacions a escometre.

Quant a l’R2 i al baixador de Viladecans, en el marc de les reunions bilate-
rals mantingudes amb el Ministeri de Foment i Adif, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha reiterat la necessitat d’executar les inversions previstes en el Pla 
d’actuacions prioritàries a la Xarxa Ferroviària d’Interès General (XFIG) durant 
el període 2014-2016 i d’altres actuacions necessàries per a la millora dels serveis 
ferroviaris tant a la línia R2 sud de rodalia com a la resta de línies de Rodalies de 
Catalunya.

En relació amb la millora de l’accessibilitat de l’estació de Viladecans, es re-
querirà al Ministeri de Foment l’impuls de les actuacions necessàries, quan així ho 
determini el seguiment de les dades de demanda i mobilitat.
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Pel que fa a una possible estació de metro Viladecans / Aeroport, actualment, 
l’obra civil de la nova estació de la zona d’equipaments/terminal de càrrega de l’Ae-
roport de la línia 9 està ja executada, a fi de fer possible l’impuls de la resta d’actua-
cions necessàries per a la seva posada en servei, quan així ho estableixi les necessi-
tats de demanda i ho permeti les disponibilitats pressupostàries.

Respecte a la proposta de fer un estudi del sistema de mobilitat de la zona que 
connecti a l’aeroport la franja litoral i el Campus del Baix Llobregat de la UPC amb 
als municipis de Sant Boi de Llobregat, Viladecans, Gavà i Castelldefels i, aquests, 
amb la resta de la comarca i que inclogui una o mes línies d’autobús per a millorar 
la connectivitat de les zones respectives, cal entendre que aquest estudi hauria de 
ser impulsat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ja que es desenvolupa 
prioritàriament dins del seu àmbit territorial i, en tot cas, en coordinació amb les 
mesures previstes al Pla Director de Mobilitat de l’ATM de Barcelona.

Respecte a la finalització urgent de l’estudi sobre la viabilitat de la freqüència 
de trens a l’estació de Viladecans i sobre les mesures necessàries per tal que tots els 
trens tinguin parada a Viladecans, cal tenir present que ja ha estat incrementada la 
freqüència de trens en els caps de setmana amb motiu de l’entrada en funcionament 
del nou centre comercial de Viladecans.

Així mateix, per part de la Generalitat de Catalunya, s’està duent a terme un es-
tudi de reorganització global dels serveis ferroviaris de Rodalies de Catalunya que, 
pel que fa als serveis a Viladecans, es preveu afrontar en el moment que entri en 
funcionament la nova variant ferroviària entre Vandellòs i Tarragona que permetrà 
una reconfiguració del conjunt dels serveis cap al sud de Catalunya i on es preveu 
determinar l’oferta de serveis a Viladecans atenent a la demanda existent i la capa-
citat d’Infraestructura disponible.

Finalment, quant a la transformació de la carretera C-245 entre Castelldefels i 
Cornellà, el Departament de Territori i Sostenibilitat està redactant, per encàrrec 
a l’empresa pública Infraestructures.cat i en coordinació amb l’AMB, el projecte 
constructiu per l’execució d’un carril bus i un carril bici al corredor de la carretera 
C-245 entre els municipis de Castelldefels i Cornellà, amb la previsió que les obres 
corresponents s’iniciïn durant el 2018. En el context d’aquest projecte es redactarà 
un estudi de mobilitat de l’àmbit per tal de caracteritzar les condicions de connecti-
vitat d’aquest àmbit i definir les solucions més adients pel traçat del nou carril bus.

Barcelona, 21 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 375/XI, sobre el 
desplegament integral 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
290-00348/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56384 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 375/XI sobre el desplegament 
integral 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, us 
trameto en aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efecti-
va la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a 
realitzar altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius que 
s’especifiquen a la mateixa.

Barcelona, 5 d’abril de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us fem saber que el nou projecte de Decret que regula el procediment adminis-

tratiu sancionador està actualment en fase de tramitació per a la seva aprovació. El 
Secretari General ja ha aprovat iniciar el tràmit d’aquesta proposta de Decret per a 
la seva aprovació i final publicació.

Tot i així, no hi ha un buit legal que impedeixi la seva aplicació, com ho demos-
tra el fet que s’han portat a terme sancions i actuacions.

El capítol IV del títol IV de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre ja regula el règim 
d’infraccions i sancions. Aquest apartat de la Llei consta dels següents articles:

31. Concepte d’infracció
32. Concurrència amb l’odre jurisdiccional penal
33. Procediment
34. Infraccions
35. Sancions
36. Responsables
37. Prescripció
38. Competència
39. Garanties estadístiques
D’altra banda, existeixen les següents normatives que marquen el camí a seguir 

per arribar a sancionar; regulen el procediment administratiu sancionador aplicable:
– Decret 278/1993, del 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’apli-

cació als àmbits de competència de la Generalitat
– Llei 26/2010, de procediment del 3 d’agost de règim jurídic i de procediment 

de les administracions de Catalunya
– Llei 39/2015, d’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les Admi-

nistracions Públiques
– Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic
Per tant, ja és efectiu el règim d’infraccions i sancions.
En un altre ordre de coses, us fem saber que la despatologització de la transsexu-

alitat és un tema estatal tot i així de cara al nostre sistema de salut ja es va aprovar 
un nou model d’atenció a les persones trans despatologitzador que no exigeix cap 
diagnòstic psiquiàtric per accedir als tractaments.
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A més, des de l’any 2015 s’està portant a terme formació sobre la llei, actualment 
es col·labora amb l’EAPC i la DIBA per tal de tenir un model unificat. S’està portant 
a terme en els diferents àmbits d’intervenció: inspecció de treball, ensenyament (per 
exemple) i en els diferents territoris

Per últim, dir-vos que el Protocol de deure d’intervenció s’està elaborant en pa-
ral·lel al règim de procediment i sancions.

Control del compliment de la Resolució 376/XI, sobre la declaració 
del Dia Mundial de la Salut Mental Materna
290-00349/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 56020 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

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

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

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

ment de la Resolució 376/XI, sobre la declaració del Dia Mundial de la Salut Mental 
Materna, amb número de tramitació 290-00349/11, el control de compliment de la 
qual correspon a la Comissió d’Igualtat de les Persones.

Barcelona, 3 d’abril de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: conseller del Departament de Salut (reg. 56020).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 15.05.2017 al 02.06.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
06.06.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017.

Control del compliment de la Resolució 382/XI, sobre els pagaments 
als ramaders afectats per atacs d’óssos
290-00355/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55740 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 382/XI, sobre els 
pagaments als ramaders afectats per atacs d’ossos (tram. 290-00355/11), us informo 
del següent:

Mitjançant l’Ordre AAM/147/2014, de 8 de maig, per la qual es modifiquen els 
annexos del Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de com-
pensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies ani-
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mals protegides de la fauna salvatge autòctona; es van actualitzar i incorporar nous 
barems de valoració econòmica de les compensacions pels danys o limitacions en-
vers l’agricultura i la ramaderia a Catalunya causats per la presència de les espècies 
de fauna salvatge incloses a l’annex I, entre les quals es troba l’os bru.

Aquests barems de valoració econòmica estan actualitzats i s’ajusten als preus de 
mercat. A més, si comparem els barems de valoració econòmica de Catalunya amb 
els barems d’altres Comunitats Autònomes com els del Govern de Cantàbria, els del 
Govern de Catalunya estan al mateix nivell o, fins i tot, per damunt.

Exemple de barems:
A) Ramat oví
– Xai/corder de menys d’1 any: Catalunya, 95 euros i Cantàbria, 90 euros
– Mardà de més d’1 any: Catalunya, 115 euros
– Mardà de selecció de més d’un any: Catalunya, 415 euros.
– A Cantàbria es paga 120 euros per mascle semental d’oví, sense especificar 

altre barem d’edat.
B) Ramat equí
– Poltre/a de menys de 6 mesos: Catalunya, 710 mesos
– Poltre/a d’entre 6 mesos i 1 any: Catalunya, 930 euros
– Poltre/a fins a 9 mesos: Cantàbria, 620 euros
– Poltre/a entre 1 i 2 anys: Catalunya, 1.155 euros
– Poltre/a de 9 a 15 mesos: Cantàbria, 700 euros
La inclusió del lucre cessant i el càlcul de la productivitat en els barems de va-

loració econòmica és molt difícil i molt subjectiu, ja que altres factors externs no 
atribuïbles a l’os dificulten extraordinàriament establir un barem ajustat a la realitat 
(esperança de vida de l’exemplar, risc a patir malalties, maneig individualitzat dins 
del ramat, entorn del ramat, cura del ramader, etc.) Tots els barems de valoració eco-
nòmica estableixen el dany real, efectiu i quantificat econòmicament en el moment 
de produir-se el dany.

Pel que fa mesures que facilitin als ramaders els tràmits que hagin de fer da-
vant l’administració competent en el cas de reclamacions, tant els membres del Cos 
d’Agents Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, 
com el personal tècnic del Parc Natural de l’Alt Pirineu i el personal que conformen 
els Equips de Seguiment de Conservació de l’Os Bru (ESCO) del Pallars Sobirà i 
de la Vall d’Aran i el personal tècnic del Conselh Generau d’Aran, de forma perma-
nent i continuada col·laboren i donen suport tècnic i administratiu a tots els ramaders 
existents en territori amb presència de l’os.

Així mateix, a mitjans de l’any 2016, el Govern va contractar un complement de 
l’assegurança de responsabilitat civil de la Generalitat de Catalunya (i que segueix 
vigent enguany) mitjançant la qual aquells expedients de danys causats per l’ós bru 
tramitats i resolts favorablement segons procediment i barems de valoració de l’Or-
dre AAM/147/2014, l’asseguradora paga al ramader 5 dies després que el departa-
ment competent comunica a l’asseguradora que ha resolt favorablement l’expedient.

Barcelona, 28 de març de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 390/XI, sobre l’augment del 
nombre de places en residències per a la gent gran a Aran
290-00362/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55815 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 390/XI sobre l’augment del nom-
bre de places en residències per a la gent gran a Aran, us trameto en aquest escrit 
el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com 
la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions 
que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la mateixa.

Barcelona, 31 de març de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us fem saber que des del Departament que encapçalo ja s’han mantingut con-

verses i reunions amb través de la Delegació del Govern a l’Alt Pirineu i l’Aran i 
el Consell General de l’Aran, per a definir la demanda de places que caldria cobrir 
en aquesta zona del país per tal de continuar donant atenció de qualitat a les perso-
nes grans. Actualment s’està treballant en la previsió de places necessàries tant de 
residència assistida com de centre de dia, a partir de les necessitats detectades pel 
Consell General de l’Aran.

Control del compliment de la Resolució 393/XI, sobre la construcció 
d’una residència i centre de dia per a gent gran al barri de Sant Pere 
Nord, a Terrassa
290-00365/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56188 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 393/XI sobre la construcció 
d’una residència i centre de dia per a gent gran al barri de Sant Pere Nord, a Terras-
sa, us trameto en aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer 
efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst 
per a realitzar altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius 
que s’especifiquen a la mateixa.

Barcelona, 4 d’abril de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
El Departament està impulsant la Programació Territorial dels Serveis Socials 

Especialitzats 2015-2018 amb l’objectiu de distribuir equitativament i, en funció de 
les necessitats territorials, tots aquells serveis relacionats, entre d’altres, amb la pro-
moció de l’autonomia personal i d’atenció a les persones en situació de dependència. 
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Seguint aquest objectiu s’ha incorporat a la llei de pressupostos del 2017 la partida 
necessària per tal d’aplicar aquesta Programació Territorial a la ciutat de Terrassa.

Per tal de territorialitzar encara més l’aplicació de la Programació, el Depar-
tament està posant en marxa una comissió amb la finalitat d’analitzar les millores 
possibles en la dotació de places públiques d’acord amb els responsables polítics i 
tècnics de les diferents administracions implicades i els representants de les asso-
ciacions veïnals de Terrassa, així com pel Consell de la Gent Gran. Tot plegat, amb 
la voluntat d’analitzar la cobertura i les necessitats en termes de places públiques 
dels serveis i prestacions d’atenció a la dependència en els propers anys, així com 
les fórmules de cooperació possibles entre administracions.

Control del compliment de la Resolució 400/XI, sobre el Pla especial 
de protecció i infraestructures hidràuliques de la conca del Daró
290-00372/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55741 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 400/XI, sobre el 
Pla especial de protecció i infraestructures hidràuliques de la conca del Daró (tram. 
290-00372/11), us informo del següent:

L’Agència Catalana de l’Aigua, dins l’àmbit de les seves competències, està a 
disposició dels ajuntaments afectats pel Pla especial de protecció i infraestructures 
hidràuliques de la conca del Daró per donar el suport tècnic i jurídic que calgui per 
tal d’iniciar la redacció del Pla.

En aquest sentit, ha designat al Cap de la Demarcació Territorial de Girona i al 
seu equip tècnic i jurídic per donar aquest suport.

Barcelona, 3 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 401/XI, sobre la construcció 
d’un col·lector a la Bisbal d’Empordà
290-00373/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55742 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 401/XI, sobre la 
construcció d’un col·lector a la Bisbal d’Empordà (tram. 290-00373/11), us informo 
del següent:

El Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca fluvial de Cata-
lunya (2016 - 2021), inclou en el primer escenari l’actuació amb codi 18011 Desdo-
blament dels col·lectors en alta del sistema de sanejament de la Bisbal d’Empordà 
(1a fase).

En aquest sentit, els pressupostos de l’Agència Catalana de l’Aigua, per l’anu-
alitat 2017 preveuen un import de 50.000 € per l’inici d’aquesta actuació. La resta 
(495.000 €) estan previstos per l’anualitat 2018.

Barcelona, 3 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 404/XI, sobre l’abastament 
d’aigua potable als veïns de l’espai rural de Gallecs
290-00376/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 55743 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 404/XI, sobre l’abas-
tament d’aigua potable als veïns de l’espai rural de Gallecs (tram. 290-00376/11), us 
informo del següent:

El servei de subministrament d’aigua és una competència municipal, segons es-
tableix l’article 66 del Decret Legislatiu 2/2003, Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya. És l’Ajuntament qui estableix les condicions del servei i 
les mesures de gestió que considera necessàries.

Tanmateix, dins dels objectius de la planificació hidrològica que exerceix l’Agèn-
cia Catalana de l’Aigua (ACA), aquesta està col·laborant tècnicament i econòmica-
ment amb els ens locals per a la progressiva millora de les prestacions de qualitat i 
quantitat de les xarxes locals d’abastament en alta, especialment en àmbits afectats 
per la manca de garantia de disponibilitat del recurs o de qualitat sanitària. Aquesta 
col·laboració està a disposició de l’Ajuntament, si així la considera necessària.

En aquest sentit, al 2016 l’ACA va publicar la convocatòria de subvencions des-
tinades a cofinançar les despeses extraordinàries realitzades pels ens locals i gene-
rades pel transport d’aigua destinada al consum domèstic mitjançant vehicles cister-
na (Resolució TES/839/2016, de 21 de març, (DOGC Núm. 7094 - 7/04/2016)). No 
obstant, l’Ajuntament de Mollet del Vallès no ha presentat formalment cap sol·licitud 
de subvenció.
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A més, l’any 2016, l’ACA va publicar la convocatòria de subvencions adreçades 
als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abasta-
ment en alta (Resolució TES/1186/2016, de 3 de maig), la qual perseguia una millora 
general de les prestacions de qualitat i quantitat de les xarxes locals d’abastament 
en alta i, en conseqüència, garantir la disponibilitat del recurs i la qualitat sanitària 
exigida per la normativa vigent. No obstant, l’Ajuntament de Mollet del Vallès no ha 
presentat cap sol·licitud de subvenció.

Finalment, l’ACA té previst publicar al 2017 una nova convocatòria de subven-
cions adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’ac-
tuacions d’abastament en alta, per un import de 10 M€ i una altra al 2018 pel mateix 
import.

Els tècnics de l’ACA estan a disposició de l’Ajuntament de Mollet del Vallès per 
informar-lo sobre l’ordre de subvencions i assessorar-lo tècnicament.

Barcelona, 3 d’abril de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 405/XI, sobre l’impuls de la 
Comissió de Relacions amb Entitats, Centres i Professionals de la 
Seguretat Privada
290-00377/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56145 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 405/XI, sobre l’im-
puls de la Comissió de Relacions amb Entitats, Centres i Professionals de la Segu-
retat Privada (número de tramitació 290-00377/11), us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Barcelona, 31 de març de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
La Direcció de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya ha convocat pel dia 

19 d’abril una reunió amb les Entitats, Centres, Associacions Professionals, sindi-
cats, Col·legi Oficial de Detectius i resta de col·lectius de la seguretat privada de Ca-
talunya.

En aquesta reunió es presentarà el Pla de formació per als diversos col·lectius 
de la seguretat privada per a l’any 2017, que inclou formació en matèria del Codi 
de Bones Pràctiques en seguretat privada, estructurada en quatre jornades per als 
diferents col·lectius d’aquest sector. Tindran lloc els mesos de maig, juny, octubre i 
novembre de 2017.

Pel que fa a la possible aprovació formal de la creació de la Comissió prevista a 
l’article 16 de la Llei 10/2007, de 30 de juliol, l’Institut de Seguretat Pública de Ca-
talunya ha elaborat una proposta de regulació de la Comissió que seguirà la trami-
tació legal que correspongui.

Annabel Marcos i Vilar, directora
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Control del compliment de la Resolució 414/XI, sobre la publicació 
anual d’informes sobre antivirals per a l’hepatitis C als centres 
penitenciaris
290-00386/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56058 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 414/XI, sobre la pu-
blicació anual d’informes sobre antivirals per a l’hepatitis C als centres penitenciaris 
(tram. 290-00386/11), us informo del següent:

Segons la informació facilitada per l’Institut Català de la Salut (ICS), la previ-
sió és que en el transcurs del primer trimestre de l’any en curs, s’aportin les dades 
anuals globals dels pacients internats en tots els centres penitenciaris catalans que 
van iniciar el tractament antiviral específic per la hepatitis C durant l’any anterior i, 
d’aquests, aquells que van finalitzar el tractament. També serà possible especificar 
la fase de la malaltia en què es trobaven.

No serà possible, però, facilitar les dades desglossades per centres penitenciaris. 
L’altíssima mobilitat intercentres de les persones internes, la situació penitenciària 
provisional de la població preventiva i la dificultat en l’explotació de les dades infor-
màtiques anònimes ho impossibiliten, atès l’elevat risc de crear duplicitats.

Les dades sanitàries penitenciàries es publiquen en la web del Departament de 
Justícia, i, en les estadístiques que fan referència a l’estat sobre la infecció pel VHC 
s’afegirà ja, en aquest primer trimestre, un apartat per a consignar el nombre total 
de reclusos que van iniciar tractament antiviral específic per a la hepatitis C l’any 
passat i dades complementàries

Barcelona, 3 d’abril de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

Control del compliment de la Resolució 503/XI, sobre els contractes 
del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb 
Microsoft i Seidor
290-00472/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56488 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 503/XI, sobre els 
contractes del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb Mi-
crosoft i Seidor (tram. 290-00472/11), us informo, amb el document annex facilitat 
pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la informació, de les actuacions 
que s’han portat a terme.

Barcelona, 4 d’abril de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència



BOPC 384
13 d’abril de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 81 

Annex
Al desembre del 2009 el Ministeri d’Educació d’Espanya i Microsoft Iberica 

S.R.L, en endavant Microsoft, van signar un conveni de col·laboració en virtut del 
qual Microsoft permetia que PC sota el programa Escuela 2.0 del Ministeri po-
guessin tindre l’actualització de Windows Entreprise (sempre per sobre d’una versió 
OEM Original Equipment Manufacturer del Sistema Operatiu) i el paquet Office 
Professional Plus per un cost de llicència d’11,76 euros (sense iva).

Això possibilitava que tots els grans distribuïdors de Microsoft poguessin obrir 
inscripcions en aquest conveni marc per les comandes de les diferents comunitats 
autònomes i pels diferents grups de PC que s’anessin adquirint per un ús educatiu.

Al setembre del 2011 entra una sol·licitud de servei del Departament d’Ensenya-
ment, on es demanava el servei per a «subministrament de llicències Microsoft Es-
cuela 2.0» per als centres educatius de la Generalitat de Catalunya que portava per 
objecte l’adquisició de 30.344 packs de llicències «Microsoft Escuela 2.0» (Win-
dows 7 + Office 2010) necessàries per assolir el nombre de PC en desplegar amb 
aquesta tecnologia, dins del marc contractual entre el Ministeri d’Educació i Micro-
soft del qual el CTTI era beneficiari. Aquesta contractació donava dret a l’adquisi-
ció d’aquests productes a preus especials per les escoles a través del canal autoritzat 
per Microsoft.

El 27 de novembre de 2012 es va adjudicar mitjançant un procediment Obert, els 
packs escola 2.0 de programari Microsoft, a l’empresa Seidor, SA.

Amb aquest contracte es va realitzar una compra en propietat per encàrrec del 
Departament d’Ensenyament dins d’un programa específic del Ministeri d’Educa-
ció, Escuela 2.0.

L’import de licitació d’aquest expedient va ser de 356.845,44 €, Iva Exclòs, i l’im-
port d’adjudicació del contracte de 355.328,24 € sense IVA.

El 30 de març de 2012 es va formalitzar l’Acord Marc amb Microsoft per al 
subministrament de programari i llicències d’ús comú per un import global de 
19.500.000 € IVA exclòs, amb una vigència de 3 anys. En aquest punt fer constar 
que l’import d’un Acord Marc és una previsió de despesa pel període de vigència. 
Aquest import no compromet una despesa efectiva, la despesa es va concretar en els 
contractes derivats que es van anar fent pels diferents anys.

D’aquest Acord Marc es van derivar contractes successius (derivats) anuals ate-
nent en cada moment les peticions dels departaments.

En concret pel 2012 i dins de la mateixa adjudicació de l’Acord Marc es va 
formalitzar el primer contracte derivat per un import de 6.546.357,95 € (IVA Ex-
clòs) i el 2013, el 27 de novembre, el segon contracte derivat per un import de 
6.222.015,26 € (IVA Exclòs).

La diferència és que amb un contractem subscripcions a llicències a través d’un 
Acord Marc, per ensenyament i altres departaments i en l’altre fem un procediment 
obert per fer una compra en propietat per encàrrec del Departament d’Ensenyament 
dins d’un programa específic del Ministeri d’Educació Escuela 2.0 (aquesta compra 
no es pot fer per l’Acord Marc i per això es fa la licitació en procediment obert que 
guanya Seidor). En aquest sentit els dos contractes tenen objectes diferents.

L’Hospitalet de Llobregat, 30 de març de 2017
Valentí Arroyo, director de Serveis Corporatius
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 15/XI, sobre la disminució 
d’inscripcions d’estudiants a les universitats i la precarietat laboral 
del personal docent i investigador i del personal d’administració i 
serveis
390-00015/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 55853 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 15/XI, sobre la disminució d’ins-
cripcions d’estudiants a les universitats i la precarietat laboral del personal docent i 
investigador i del personal d’administració i serveis (tram. 390-00015/11), us infor-
mo del següent:

En data 12 de setembre de 2016, amb número de registre d’entrada al Parlament 
de Catalunya 35360, el Departament d’Empresa i Coneixement ja va lliurar un do-
cument on es relacionava el grau de compliment de la moció esmentada.

Pel que feia referència al punt a, es va comunicar que: «en aquests moments, 
l’informe, en els termes aprovats en la moció (sobre el finançament públic de les 
universitats, la política de preus i taxes i l’eficiència del sistema de beques, amb con-
creció del sistema de càlcul dels preus dels crèdits de les matrícules universitàries i 
amb l’especificació de la càrrega que suporta l’estudiant i de les càrregues docents 
del professorat que s’apliquen a aquest càlcul) està en fase d’elaboració per part d’un 
equip acadèmic. Així que se’n disposi serà tramès al Parlament de Catalunya.»

Un cop finalitzat l’estudi i presentat en la sessió ordinària de data 29 de març 
de 2017 de la Junta del Consell Interuniversitari de Catalunya, òrgan responsable 
de l’encàrrec de la seva realització, us lliurem l’estudi Política de precios públicos y 
eficacia del sistema de becas en Catalunya, elaborat pel Sr. José García Montalvo, 
Catedràtic d’Economia de la Universitat Pompeu Fabra.

Barcelona, 3 d’abril de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Moció 78/XI, sobre la transparència del 
Govern
390-00078/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 56516 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

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 78/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre la transparència del Govern (tram. 390-00078/11), us informo del següent:

El Govern, a través de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, ha iniciat 
els treballs preliminars de l’elaboració de l’avantprojecte de llei contra la corrupció, 
recollint i analitzant diverses alternatives i traient conclusions del dret comparat. 
Durant el mes d’abril es durà a terme la consulta prèvia, d’acord amb les previsi-
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ons de l’art 133.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu 
comú de les administracions públiques, que preveu una consulta prèvia a la redac-
ció d’avantprojectes de llei a través del portal web de l’Administració competent. 
Aquesta consulta ha de demanar l’opinió dels subjectes i de les organitzacions més 
representatives potencialment afectats per la futura norma quant a:

a) Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciativa.
b) La necessitat i oportunitat de la seva aprovació.
c) Els objectius de la norma.
d) Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores.
Pel que fa a l’aforament, el primer que cal tenir en compte és la seva doble fina-

litat. D’una banda, es tracta que els càrrecs públics i els parlamentaris així com els 
jutges i fiscals estiguin protegits davant de demandes no fonamentades; de l’altra, 
que els jutges dels tribunals de primera instància no pateixin pressions a jutjar les 
persones destacades de la vida política i als seus companys de professió. Doctrinal-
ment, es considera que en el cas dels jutges i dels fiscals és on més sentit té aquesta 
figura, doncs s’evita que els investigui i jutgi «un igual», és a dir, un jutge de la seva 
mateixa instància.

Per tant, la figura de l’aforament neix com a una garantia i no com a un privilegi. 
De fet, també suposa una minva de drets, atès que priva els aforats de la revisió de 
la sentència en una segona instància judicial.

Finalment, cal tenir en compte que al nostre ordenament jurídic l’aforament està 
regulat als articles 71.3 i 102.1 de la Constitució; la Llei orgànica 6/1985, d’1 de ju-
liol, del Poder Judicial, pel que als jutges i magistrats, així com per als membres del 
Consell d’Estat d’Espanya i al Defensor del Poble; i als articles 57.2 i 70.2 de l’Esta-
tut d’Autonomia de Catalunya per als membres del Parlament i del Govern. Per tant, 
per poder restringir o suprimir aquesta figura caldria modificar les normes esmen-
tades, que tenen caràcter orgànic i que, per aquest motiu, requereixen un procedi-
ment rígid i complex per a la seva modificació i que s’haurien d’impulsar des de les 
respectives cambres legislatives.

Quant al fenomen conegut com a portes giratòries, cal recordar que els alts càr-
recs de la Generalitat tenen un règim d’incompatibilitats propi, diferenciat del que 
es preveu amb caràcter general per a tot el personal al servei de l’Administració de 
la Generalitat, per raó del tipus especial de vinculació que hi tenen i de la seva res-
ponsabilitat política i està previst a la Llei 13/2005, de 27 de desembre, del règim 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat.

Els principis generals que han d’inspirar l’actuació dels alts càrrecs al servei de 
la Generalitat estan recollits en el títol II de la Llei 13/2005 i són els que asseguren 
que aquesta actuació sigui imparcial, objectiva i no mediatitzada per altres interessos.

La normativa en matèria d’incompatibilitats, en definitiva, persegueix garantir 
que l’actuació dels alts càrrecs, durant llur mandat, sigui imparcial i objectiva, i 
imposa deures de dedicació absoluta, de retribució única, d’abstenció i de lleialtat 
institucional. Aquest últim deure, que pretén evitar que les informacions obtingudes 
o els coneixements adquirits es facin servir en contra de la pròpia Administració, 
ja sigui en profit propi o de tercers, també es projecta després del cessament de l’alt 
càrrec (article 5.2 de la Llei 13/2005).

Així mateix, durant els dos anys següents al cessament en el càrrec per a l’exerci-
ci del qual hagin estat nomenats, elegits o designats, no poden dur a terme activitats 
privades relacionades amb els expedients en la resolució dels quals hagin intervin-
gut directament en l’exercici de la seva funció com a alt càrrec, ni subscriure, per-
sonalment o per mitjà d’empreses o societats en les quals tinguin una participació 
superior al 10% o que en siguin subcontractistes, cap mena de contracte d’assistèn-
cia tècnica, de serveis o semblants amb l’Administració, els organismes, les entitats 
o les empreses del sector públic en els quals han prestat serveis com a alts càrrecs 
(article 7 de la Llei 13/2005).



BOPC 384
13 d’abril de 2017

4.50.02. Compliment de mocions 84

En aquest sentit, cal remarcar que l’article 8 de l’esmentada Llei possibilita que 
l’alt càrrec realitzi activitats derivades de la simple administració del patrimoni per-
sonal o familiar, llevat del cas en què els alts càrrecs tinguin una participació supe-
rior al 10%, individualment o conjuntament amb llurs cònjuges, convivents o fills, 
en empreses o entitats que subscriguin contractes amb qualsevol administració o 
entitat del sector públic.

D’altra banda, s’ha de significar que la nova legislació sobre transparència, accés 
a la informació publica i bon govern (Llei 19/2014) recull principis ètics i regles de 
conducta adreçats als alts càrrecs i personal directiu, entre les quals s’hi preveuen 
principis directament orientats a la prevenció dels conflictes d’interessos com, per 
exemple, l’obligació d’emprar la informació en benefici exclusiu de l’interès públic 
o l’exclusió d’obsequis de valor, favor o servei que s’ofereixin per la condició d’alt 
càrrec o que pugui comprometre l’exercici de les funcions. L’esmentada legislació 
també estableix un règim sancionador per l’incompliment de les obligacions esta-
blertes a la Llei entre les quals es tipifiquen expressament infraccions en matèria de 
bon govern i s’estableix el corresponent règim sancionador.

L’Acord GOV/82/2016, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi de conducta del 
alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat i de les entitats 
del seu sector públic, que substitueix el Codi aprovat per l’Acord del Govern el 19 de 
novembre de 2013, afegeix principis d’actuació i conducta per adequar-ne el contin-
gut a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, i al Decret 171/2015, de 28 de juliol, sobre 
el Registre de grups d’interès de l’Administració de la Generalitat i del seu sector 
públic, així com per regular amb més precisió alguns aspectes clau per garantir la 
integritat pública, com ara l’ús eficient dels recursos públics i els conflictes d’interès.

Així mateix, mitjançant aquest Acord, s’estableixen diferents mesures comple-
mentàries al Codi de conducta, a fi i efecte de garantir la seva adequada aplicació i 
de disposar d’un sistema d’integritat pública dins l’Administració de la Generalitat 
i el seu sector públic.

Per tant, el Govern de la Generalitat disposa d’instruments normatius per tal de 
garantir la correcta actuació dels alts càrrecs al seu servei. En cas d’incompliment, 
la pròpia normativa disposa la tipificació de les infraccions i les corresponents san-
cions i mesures accessòries.

Pel que fa a l’àmbit de la contractació pública, actualment la Plataforma electrò-
nica de contractació pública ja ofereix de manera clara i accessible a la ciutadania 
i les empreses, tota la informació i documentació relativa a l’adjudicació i el segui-
ment i control dels contractes atorgats per l’Administració de la Generalitat i per tots 
els ens i empreses que integren el seu sector públic, incloent-hi tant els contractes 
adjudicats com tota la informació relativa als seus procediments de licitació, llevat 
de les dades protegides per la legislació vigent. D’altra banda, la Llei de mesures 
fiscals, administratives, financeres i de sector públic 2017 ha afegit l’obligació de pu-
blicar nous informes a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública. Val la pena 
esmentar que la nova Llei de mesures també estableix mecanismes de control per 
evitar pròrrogues, modificacions, procediments d’urgència i conflictes d’interessos 
i per assegurar que la contractació menor, és a dir, l’adjudicació directa, compleix 
escrupolosament els requisits legals.

Pel que fa al punt 3 apartat b, com a annex a la resposta es trameten les llistes 
de la recaptació obtinguda per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per les con-
cessions i altres ingressos patrimonials corresponents als exercicis 2015 (definitiva), 
2016 (prevista) i 2017 (prevista), d’acord amb la informació que consta a la Direcció 
General del Patrimoni.

Barcelona, 5 d’abril de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència
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Annex

Recaptació definitiva obtinguda per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per 
les concessions i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya de 2015, amb un llistat de totes les operacions realitzades  i 
l’import de cadascuna

INGRESSOS 2015

Per venda actius reals (edificis i altres) i per concessions i altres ingresos patrimonials

CONCEPTE Ingressos 2015  

(sense IVA)  

Venda (alienació directa) edifici antiga Llar del Productor, Almatret  58.502,00 € 

Venda en subhasta parcel·la a la Magòria Barcelona  3.821.000,00 € 

Garantia per possible adquisició Pg Gracia 105, i Sepúlveda, 158 

de BCN  15.893.888,75 € 

Concessió farmàcia Ciutat Residencial de Tarragona  7.920,00 € 

Permís ocupació temporal Platja Llarga Tarragona  42.435,24 € 

Permís ocupació temporal Platja Llarga Tarragona  42.435,24 € 

Termini preu reversió antic CAP Molins de Rei  46.532,76 € 

Termini pagament preu reversió antiga bàscula d’Alcarràs  2.403,95 € 

Part preu expropiació finca La Vinyota a Mollet del vallès  11.349,96 € 

Pagament ajornat venda antic Hospital Torax, Reus  54.662,93 € 

Interessos demora expropiació Parc maquinària Lleida  79.912,01 € 
Part correponent del cànon per dret sup atorgar per compex 
esportiu i residència  (URV)  10.800,00 € 

Arrendament oficina c/ Migdia, Girona  69.277,74 € 

Arrendament edifici parc 4.1.a Campus Castelldefels  232.810,93 € 

Arrendament c. Portaferrisa, 1 botiga 6  121.920,00 € 

Arrendament c. Jaume I, baixos  170.445,00 € 

Arrendament c. Portaferrisa, 3 baixos  773,40 € 

Arrendament c. Major, 14 baixos Tarragona  2.498,28 € 

Arrendament c. Mauri Vilar, 17, Palamós  592,56 € 
Total corresponent a l’exercici 2015 de la prestació serveis 
derivada del drets de superfície constituïts a favor de tercers1  20.322.805,77 € 

TOTAL 2015  40.992.966,52 € 

1. Fem referència als drets de superfície que han estat constituïts o cedits, amb caràcter gratuït, per la Gene-
ralitat de Catalunya a favor de diferents superficiaris, per a la construcció d’equipaments públics, els quals són 
posteriorment arrendats per la mateixa.

D’acord amb la Manifestació Fiscal que consta a les escriptures o documents administratius de constitució o 
transmissió de dret de superfície, el negoci efectuat es troba subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit, respecte 
dels dos fets imposables: d’una banda, la prestació de serveis que suposa el dret de superfície, i de l’altra, el 
futur lliurament de les edificacions a qui haurà estat l’arrendatari de l’immoble fins aquell moment, meritant-se 
l’impost a 31 de desembre de cada any, per la part proporcional corresponent al període transcorregut des de 
l’inici de la constitució i cessió del dret de superfície o des de l’anterior meritació fins a l’esmentada data, amb 
emissió de les corresponents factures a la data de meritació.

Atès que, en aquests supòsits, les xifres repercutides per ambdues operacions seran les mateixes, les parts van 
convenir expressament en els títols constitutius realitzar la compensació financera entre les mútues quantitats 
repercutides i suportades, evitant així un moviment de tresoreria d’idèntic import i doble sentit.
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Recaptació prevista per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per les concessions 
i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos prorrogats de la Generalitat 
de Catalunya de 2016, amb un llistat de totes les operacions realitzades i l’import de 
cadascuna 

INGRESSOS 2016 

Per venda actius reals (edificis i altres) i per concessions i altres ingresos patrimonials

CONCEPTE Ingressos 2016 

(sense IVA)

Alienació directa d’una porció terreny c. Sant Mateu, Esplugues 

Llobregat 19.930,00 €
Cànon per constitució servitud c. Sant Mateu, 28 d’Esplugues 
Llobregat 58.000,00 €

Part corresponent a l’alienació del 82,099% de la finca La Remunta 1.236.903,53 €
Part garantia prestada en contracte arrendament c. Fontanella, 6-8 
Bcna 685.977,00 €

Possible alienació per subhasta finca a La Bisbal del Penedès —

Termini preu reversió antic CAP Molins de Rei  (2n termini) 50.720,70 €

Darrer pagament ajornat compra antic Hospital Torax, Reus 52.451,42 €

Termini (4t) pagament preu reversió antiga bàscula d’Alcarràs 2.272,49 €

Concessió farmàcia Ciutat Residencial de Tarragona 7.920,00 €

Permís ocupació temporal Platja Llarga Tarragona 22.800,00 €

Permís ocupació temporal Platja Llarga Tarragona 22.800,00 €
Part correponent del cànon per dret sup atorgar per compex esportiu 
i residència (URV) 10.800,00 €

Arrendament oficina c/ Migdia, Girona 59.380,92 €

Arrendament c. Portaferrisa, 1 botiga 6 121.920,00 €

Arrendament c. Jaume I, baixos 177.602,34 €

Arrendament c. Portaferrisa, 3 baixos 773,40 €

Arrendament c. Major, 14 baixos Tarragona 1.873,71 €

Arrendament c. Mauri Vilar, 17, Palamós 592,56 €

Ocupació solar c. Bonaire (finca Magisteri) 119.902,70 €

Expropiacions diverses finques propietat de la G.C. 288.204,27 €

Ingrés per retorn en concepte d’IVA indegudament pagat a l’Incasol 1.078.224,88 €
Total corresponent a l’exercici 2016 de la prestació serveis derivada 
del drets de superfície constituïts a favor de tercers1 203.292,44 €

TOTAL 2016 4.222.342,36 €

1. Fem referència als drets de superfície que han estat constituïts o cedits, amb caràcter gratuït, per la Gene-
ralitat de Catalunya a favor de diferents superficiaris, per a la construcció d’equipaments públics, els quals són 
posteriorment arrendats per la mateixa. 

D’acord amb la Manifestació Fiscal que consta a les escriptures o documents administratius de constitució o 
transmissió de dret de superfície, el negoci efectuat es troba subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit, respecte 
dels dos fets imposables: d’una banda, la prestació de serveis que suposa el dret de superfície, i de l’altra, el 
futur lliurament de les edificacions a qui haurà estat l’arrendatari de l’immoble fins aquell moment, meritant-se 
l’impost a 31 de desembre de cada any, per la part proporcional corresponent al període transcorregut des de 
l’inici de la constitució i cessió del dret de superfície o des de l’anterior meritació fins a l’esmentada data, amb 
emissió de les corresponents factures a la data de meritació. 

Atès que, en aquests supòsits, les xifres repercutides per ambdues operacions seran les mateixes, les parts van 
convenir expressament en els títols constitutius realitzar la compensació financera entre les mútues quantitats 
repercutides i suportades, evitant així un moviment de tresoreria d’idèntic import i doble sentit. 
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Recaptació prevista per la venda d’actius reals (edificis i altres) i per les concessions 
i altres ingressos patrimonials previstos en els pressupostos de la Generalitat de 
Catalunya de 2017, amb un llistat de totes les operacions previstes i l’import previst 
de cadascuna 

INGRESSSOS 2017 

Per venda actius reals (edificis i altres) i per concessions i altres ingresos patrimonials

CONCEPTE Previsió pressupost 

2017 (sense IVA)  

Dades actualitzades 

març 2017

Possible alienació per subhasta finca La Bisbal  790.656,00 € 

Alienació diverses finques a l’Ajuntament de Barcelona*  40.020.614,34 € 
Alienació solar procedent reparcel·lació Trinitat Vella a 
l’Ajuntament de Barcelona*  5.518.307,86 € 

Concessió farmàcia Ciutat Residencial de Tarragona  7.920,00 € 

Permís ocupació temporal Platja Llarga Tarragona  22.800,00 € 

Permís ocupació temporal Platja Llarga Tarragona  22.800,00 € 

Termini preu reversió antic CAP Molins de Rei  (3r termini)  49.324,73 € 

Termini (5è) pagament preu reversió antiga bàscula d’Alcarràs  2.216,14 € 
Part correponent del cànon per dret sup atorgar per compex 
esportiu i residència  (URV)  10.800,00 € 

Arrendament oficina c/ Migdia, Girona  59.380,92 € 

Arrendament c. Portaferrisa, 1 botiga 6  121.920,00 € 

Arrendament c. Jaume I, baixos  184.759,68 € 

Arrendament c. Portaferrisa, 3 baixos  773,40 € 

Arrendament c. Mauri Vilar, 17, Palamós  592,56 € 

4t pament de l’Expropiació finca La Vinyota a Mollet del Vallès  25.530,73 € 
Total corresponent a l’exercici 2017 de la prestació serveis 
derivada del drets de superfície constituïts a favor de tercers1  202.736,99 € 

TOTAL 2017  47.041.133,35 € 

* Aquests convenis es van formalitzar a finals de l’any 2016 i la seva execució està previst dur-la a terme durant 
aquest any 2017 

1. Fem referència als drets de superfície que han estat constituïts o cedits, amb caràcter gratuït, per la Gene-
ralitat de Catalunya a favor de diferents superficiaris, per a la construcció d’equipaments públics, els quals són 
posteriorment arrendats per la mateixa. 

D’acord amb la Manifestació Fiscal que consta a les escriptures o documents administratius de constitució o 
transmissió de dret de superfície, el negoci efectuat es troba subjecte a l’Impost sobre el Valor Afegit, respecte 
dels dos fets imposables: d’una banda, la prestació de serveis que suposa el dret de superfície, i de l’altra, el 
futur lliurament de les edificacions a qui haurà estat l’arrendatari de l’immoble fins aquell moment, meritant-se 
l’impost a 31 de desembre de cada any, per la part proporcional corresponent al període transcorregut des de 
l’inici de la constitució i cessió del dret de superfície o des de l’anterior meritació fins a l’esmentada data, amb 
emissió de les corresponents factures a la data de meritació. 

Atès que, en aquests supòsits, les xifres repercutides per ambdues operacions seran les mateixes, les parts van 
convenir expressament en els títols constitutius realitzar la compensació financera entre les mútues quantitats 
repercutides i suportades, evitant així un moviment de tresoreria d’idèntic import i doble sentit. 

Control del compliment de la Moció 106/XI, sobre la resposta del 
Govern al problema de l’ocupació d’habitatges
390-00106/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017
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Control del compliment de la Moció 107/XI, sobre l’estat autoritari 
de dret amb la politització de l’alta judicatura, la fiscalia i el Tribunal 
Constitucional
390-00107/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017

Control del compliment de la Moció 108/XI, sobre la regeneració 
democràtica
390-00108/11

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, 11.04.2017

Control del compliment de la Moció 109/XI, sobre el balanç del 
primer any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la 
necessitat d’una resposta institucional
390-00109/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 11.04.2017

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge amb la consellera de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge sobre la 
preparació i licitació d’expedients de contractació pública amb 
l’objecte aparent d’adquirir material per a la celebració d’eleccions al 
Parlament
354-00155/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 54912).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 10.04.2017.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya davant la Comissió de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge perquè presenti les conclusions del grup de 
treball sobre la futura llei d’arrendaments urbans
356-00599/11

SOL·LICITUD

Presentació: Eva Martínez Morales, juntament amb una altra diputada del GP SOC 
(reg. 54898).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, Administracions Públiques 
i Habitatge, 10.04.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Associació de 
Dones Periodistes de Catalunya davant la Comissió de la Igualtat de 
les Persones perquè presenti l’estudi «Dones i homes en els governs 
locals catalans»
356-00609/11

SOL·LICITUD

Presentació: Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC (reg. 56033).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 10.04.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Creu Roja 
a Catalunya davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè 
presenti el darrer informe de l’Observatori de Vulnerabilitat
356-00617/11

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Figueras i Ibàñez, del GP JS (reg. 56215).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 10.04.2017.

Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina, president de l’Institut 
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió 
d’Ensenyament perquè informi sobre les activitats de l’Institut i sobre 
els resultats dels programes «Èxit» i «Èxit estiu» de l’Ajuntament de 
Barcelona
356-00622/11

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Simó i Castelló, del GP JS, Sonia Sierra Infante, del GP Cs, Es-
ther Niubó Cidoncha, del GP SOC, Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP, María 
José García Cuevas, del GP PPC, Carles Riera Albert, del GP CUP-CC (reg. 56388).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 10.04.2017.
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Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina i Marc Balaguer, 
president i director de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques 
Públiques, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè 
presentin l’informe d’avaluació de les polítiques familiars a Catalunya
356-00624/11

SOL·LICITUD

Presentació: David Rodríguez i González, del GP JS (reg. 56446).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, 10.04.2017.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades corresponent 
al 2016
334-00067/11

PRESENTACIÓ: DIRECTORA DE L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE 

DADES

Reg. 56236 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa del 

Parlament, 11.04.2017

A la presidenta del Parlament
Molt honorable senyora,
De conformitat amb la Llei 32/2010, de l’1 d’octubre, de l’Autoritat Catalana de 

Protecció de Dades, l’Autoritat ha de presentar la memòria anual al Parlament i do-
nar-ne compte en el marc de la comissió corresponent (article 13.2).

En compliment de l’article 10.2.b de la llei citada, la memòria corresponent a 
l’exercici 2016 ha estat presentada al Consell Assessor de Protecció de Dades en la 
sessió del passat 28 de març.

Per aquest motiu, i per tal de donar compliment al deure d’informació previst a 
la Llei 32/2010, us faig arribar un exemplar de la Memòria 2016 de l’Autoritat Cata-
lana de Protecció de Dades i la meva petició de compareixença davant la Comissió 
d’Afers Institucionals del Parlament de Catalunya.

Per la qual cosa resto a l’espera que em doneu les indicacions oportunes.
Ben cordialment,

Barcelona, 31 de març de 2017
M. Àngels Barbarà i Fondevila, directora

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parla-
ment.
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4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al 
desembre del 2016
337-00027/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 56531 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a 

la televisió i a la ràdio durant el mes de desembre de 2016, i l’Acord pel qual s’apro-
va, perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 6 d’abril de 2017
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

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

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB LA INDICACIÓ 

DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE 

LLENGUA CATALANA

Acord: Mesa del Parlament, 11.04.2017

Secretaria General
Per resolució de la cap del Departament de Recursos Humans, del 23 de març de 

2017 (BOPC 366, del 24 de març de 2017), es va aprovar i es va fer pública la llista 
provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts 
de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatòria 
del concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places de l’escala gene-
ral d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya (BOPC 345, del 2 de març de 2017).

Atès que ha transcorregut el termini per a formular les reclamacions destinades a 
esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar 
la documentació preceptiva que hagi motivat l’exclusió d’algun aspirant, establert en 
el punt 2 de la resolució esmentada; 

Atès el que estableix la base 4.3 de la convocatòria del concurs oposició de pro-
moció interna per a proveir cinc places de l’escala general d’administrador o ad-
ministradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya, 
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aprovada per la Mesa del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 28 
de febrer de 2017 (BOPC 345, del 2 de març de 2017),

En l’ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda
1. Aprovar i fer pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, i dels 

aspirants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent 
a la convocatòria del concurs oposició de promoció interna per a proveir cinc places 
de l’escala general d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Par-
lamentaris del Parlament de Catalunya (BOPC 345, del 2 de març de 2017).

2. De conformitat amb la base 4.3 de la convocatòria, les llistes definitives d’ad-
mesos i exclosos s’han de publicar, un cop aprovades per la Mesa, en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, i hi han de constar el nom i els cognoms dels 
candidats, a més del motiu o els motius d’exclusió, si s’escau. Aquestes llistes també 
s’han de fer públiques en el tauler d’anuncis del Parlament i en el web del Parlament 
(http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).

3. La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
i l’exposició de les llistes als llocs que s’indiquen en l’apartat 2 substitueix la noti-
ficació als interessats, establerta per l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de 
l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra aquest acord, els interessats poden interposar un recurs potestatiu de re-
posició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
d’haver estat publicat o notificat, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les adminis-
tracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat o notificat.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa de llurs interessos.

Barcelona, 11 d’abril de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspi-
rants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana

Persones admeses Prova de llengua catalana

Cognoms i nom

Blas González, David Exempt

Boira Balaguer, Patrici Exempt

Campano Balletbò, Joaquim No exempt

Esteban Medina, Josep Exempt

Fernández Moreno, Jorge Exempt

Gavin Fontanals, Marc Exempt

Gil Solaz, Manuel Exempt

Herranz Pellejero, Miguel Angel Exempt

Ibarz de Aso, Gemma Exempta 

Requena Ruiz, Abraham Exempt

Vela Pérez, Mònica Exempta

Vilches Grau, Raquel Exempta

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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4.90.15. Contractació

Contractació del servei de gestió, manteniment i actualització de 
la infraestructura de comunicacions de veu fixa del Parlament de 
Catalunya
615-00008/11

FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Secretaria General
Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte del servei de gestió, 

manteniment i actualització de la infraestructura de comunicacions de veu fixa del 
Parlament de Catalunya (expedient 615-00008/11)

D’acord amb el que estableix l’article 154 del text refós de la Llei de contractes 
del sector públic (TRLCSP) aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de no-
vembre, es fa pública la formalització d’aquest contracte.

Sistema de licitació: Negociat sense publicitat.
Expedient núm.: 615-00008/11.
Objecte: Prestació del servei de gestió i manteniment de la infraestructura de co-

municacions de veu fixa del Parlament de Catalunya i l’actualització constant de la 
versió del programari, amb relació a la infraestructura de comunicacions de veu fixa 
com a plataforma de comunicacions de veu model Sopho iS3070.

Empresa adjudicatària: Connectis ICT Services, SAU.
Import del contracte: 67.500 € (21% d’IVA no inclòs) pels tres anys de durada 

inicial del contracte.
Data de formalització del contracte: 1 d’abril de 2017.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
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	2.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre un pacte nacional per a l’educació
	250-00597/11
	Retirada
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	Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme
	202-00029/11
	Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat
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	Proposició de llei contra l’abús bancari
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	3.01.03. Decrets llei
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	203-00009/11
	Decret llei dictat pel Govern de la Generalitat


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la modificació de les accepcions del terme «sexe» en els diccionaris normatius català i espanyol
	250-00931/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la prevenció, la detecció i la protecció dels menors que pateixen abusos sexuals i maltractaments
	250-00932/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la presència de la filosofia en l’ensenyament
	250-00933/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el Centre de Formació Professional d’Automoció
	250-00934/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
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	Termini de presentació d’esmenes
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	250-00936/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques de seguretat i la dotació pressupostària corresponent Santa Coloma de Gramenet
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	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’atenció a polítiques d’educació i la dotació pressupostària corresponent a Santa Coloma de Gramenet
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	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	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
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la gasificació dels residus a les plantes de tractament de purins
	250-00941/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la pràctica del silvestrisme
	250-00942/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la reforma del règim intern dels Mossos d’Esquadra
	250-00943/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la seguretat a l’Anoia
	250-00944/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el vestuari d’hivern dels mossos d’esquadra
	250-00945/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un centre residencial d’atenció educativa a Terrassa
	250-00946/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adequació i posada en marxa del centre de dia i residència per a discapacitat greu o profunda La Pineda 2 a Terrassa
	250-00947/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre el soterrament de la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la rambla d’Ibèria fins al passeig de Can Feu, a Sabadell
	250-00948/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els treballadors de la Corporació Sanitària Parc Taulí
	250-00949/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’eliminació de la violència a la universitat
	250-00950/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’eliminació de les subjeccions mecàniques en l’àmbit assistencial
	250-00951/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la transparència de les direccions per objectius sanitàries
	250-00952/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la resposta a la violència contra els treballadors sanitaris
	250-00953/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la no creació de noves facultats de medicina a Catalunya
	250-00954/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre les mesures destinades a la prevenció de maltractaments, abusos i agressions a menors
	250-00955/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre l’adaptació de l’estació i l’intercanviador de la plaça de Sants de Barcelona i sobre les actuacions a la línia 10 del metro
	250-00956/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la implantació del programa de cribratge del càncer colorectal
	250-00957/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució de suport a la prohibició de les armes nuclears
	250-00958/11
	Presentació: Jordi-Miquel Sendra Vellvè, del GP JS, Susana Beltrán García, del GP Cs, Ferran Pedret i Santos, del GP SOC, Joan Josep Nuet i Pujals, del GP CSP, Carles Riera Albert, del GP CUP-CC

	Proposta de resolució sobre la creació d’un sistema de bústia ètica i de bon govern a la Generalitat
	250-00959/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed
	250-00960/11
	Presentació: GP JS, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC

	Proposta de resolució sobre la construcció del gimnàs de l’Escola Francesc Aldea i Pérez, de Terrassa
	250-00961/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre un model català de garantia juvenil
	250-00962/11
	Presentació: Gerard Gómez del Moral i Fuster, del GP JS, David Mejía Ayra, del GP Cs, Pol Gibert Horcas, del GP SOC, Joan Giner Miguélez, del GP CSP, Fernando Sánchez Costa, del GP PPC

	Proposta de resolució sobre la tarifació del transport públic a Mataró
	250-00963/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre els assassinats extrajudicials a les Filipines
	250-00964/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre els accidents laborals dels joves
	250-00965/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre la situació de la cirurgia plàstica
	250-00966/11
	Presentació: GP PPC

	Proposta de resolució sobre la gestació subrogada
	250-00967/11
	Presentació: Violant Cervera i Gòdia, juntament amb una altra diputada del GP JS; José María Espejo-Saavedra Conesa, del GP Cs; GP CSP


	3.10.45. Procediments relatius a un pla o un comunicat del Govern
	Projecte de decret de creació del Col·legi de Criminòlegs de Catalunya
	259-00002/11
	Presentació: Govern de la Generalitat


	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 2/2017, sobre el Consorci Urbanístic Portal Costa Brava - Illa de Blanes, corresponent al 2015
	256-00029/11
	Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
	Termini per a proposar compareixences


	3.10.85. Propostes de resolució per a crear comissions, subcomissions i grups de treball
	Proposta de creació d’un grup de treball sobre l’educació d’adults
	251-00008/11
	Presentació: Anna Simó i Castelló, del GP JS; Sonia Sierra Infante, del GP Cs; Esther Niubó Cidoncha, del GP SOC; Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP; María José García Cuevas, del GP PPC; Carles Riera Albert, del GP CUP-CC
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	251-00009/11
	Presentació: GP JS, GP Cs, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC


	3.30. Altres tramitacions
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	360-00024/11
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	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 1/2017, sobre l’agregat de les universitats públiques de Catalunya, corresponent al 2014 i el 2015
	258-00020/11
	Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya
	Termini per a demanar la presentació de l’informe
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	290-00254/11
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	Control del compliment de la Resolució 279/XI, sobre el sector coniller
	290-00256/11
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	390-00015/11
	Informe relatiu al compliment de la Moció
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	390-00078/11
	Informe relatiu al compliment de la Moció
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	Designació de la Comissió competent
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	390-00108/11
	Designació de la Comissió competent
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	390-00109/11
	Designació de la Comissió competent
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	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
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	356-00617/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina, president de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre les activitats de l’Institut i sobre els resultats dels programes «Èxit» i «Èxit esti
	356-00622/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina i Marc Balaguer, president i director de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies perquè presentin l’informe d’avaluació de les polítiques familiars
	356-00624/11
	Sol·licitud
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	Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
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