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3. Tramitacions en curs

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

3.01.05. Propostes de modificació del Reglament del Parlament

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

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 56958; 56959; 56966; 57004 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

19.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 56958) 

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

es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del 
Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposta de reforma del Re-
glament del Parlament (tram. 211-00001/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
A la totalitat

De retorn de la proposta de reforma del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 56959) 

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, 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 Proposta de reforma del Reglament del 
Parlament (tram. 211-00001/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
A la totalitat

De retorn de la proposició de reforma del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 56966) 

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableix el Reglament del Parlament, presenta la 
següent esmena a la totalitat a la Proposta de reforma del Reglament del Parlament 
(tram. 211-00001/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la Proposta de reforma del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 57004) 

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

el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenta 
la següent esmena a la totalitat a la Proposta de reforma del Reglament del Parla-
ment (NT 211-00001/11).

Esmena 1
GP Socialista
A la totalitat

De retorn de la proposta de reforma del Reglament del Parlament.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les compensacions i l’atenció als 
viatgers en cas d’interrupció del servei de metro de Barcelona
250-00968/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56640 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre compensaci-
ones y atención a los viajeros en caso de interrupción del servicio de metro de Bar-
celona, para que sea sustanciada ante la comisión de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Las condiciones de utilización aplicables del Ferrocarril Metropolitano de Bar-

celona pueden consultarse en la web de TMB.
En el artículo 11, en el que se recogen los derechos de las personas usuarias del 

metro, se establecen las opciones de las que dispone el viajero en caso de incidencia 
o suspensión del servicio. En concreto en el apartado a se indica: 

a) Ser informados de las características de prestación y del funcionamiento de los ser-
vicios de transporte, de las incidencias y de los diversos títulos de transporte que se pue-
den escoger atendiendo a las tarifas vigentes y condiciones de utilización establecidas.

Y en el c: 
c) En caso de incidencia o suspensión del servicio, renunciar a seguir el viaje y 

obtener un billete de canje para viajar cuando lo deseen dentro del plazo de vigencia 
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del título. Los títulos que permitan un número ilimitado de viajes o la libre circula-
ción no dan derecho a devolución alguna.

Es decir, en caso de incidencia las condiciones de utilización recogen únicamen-
te el derecho a ser informado de las mismas y a la obtención de un billete de canje 
en caso de disponer de un billete con un número ilimitado de viajes.

No se establecen en las condiciones de uso ni la obligación del operador de pres-
tar o coordinar un servicio alternativo de transporte ni devolución alguna en el caso 
de los títulos que permitan un número ilimitado de viajes. De esta forma, un via-
jero con abono puede encontrarse en la situación de que se suprima el servicio sin 
disponer ni de transporte alternativo ni de derecho a devolución alguna. Este hecho 
puede resultar especialmente agraviante en caso de afectación repetida del servicio, 
como puede ocurrir en casos de huelgas periódicas como las sucedidas en 2016 o las 
anunciadas para este mismo mes.

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 incorporar de for-

ma clara en las condiciones y reglas generales de utilización del Ferrocarril Metro-
politano de Barcelona (metro): 

1. El derecho a realizar del viaje con otros medios de transporte que la empresa ope-
radora habilite o coordine, asegurando siempre que el recorrido suprimido pueda com-
pletarse mediante medios alternativos de transporte sin coste adicional para el viajero.

2. La compensación del billete en caso de cancelación del servicio para todos los 
tipos de billetes y abonos, definiendo claramente los casos de aplicación e incluyendo 
también para los abones devoluciones parciales en caso de incidencias puntuales o com-
pletas en caso de afectación grave y repetida durante el periodo de duración del abono.

3. Los medios de información en tiempo real de las alternativas disponibles 
(web, aplicaciones, megafonía...), facilitando al máximo los detalles de las diferen-
tes opciones (modos alternativos, tiempos de conexión, ubicación de las paradas...).

4. Determinar canales específicos y fácilmente accesibles para contactar con la 
empresa para ejercer el derecho a formular reclamación.

5. Actualizar en el plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de esta resolu-
ción las condiciones y reglas generales de utilización del Ferrocarril Metropolitano 
de Barcelona, reflejando los aspectos anteriormente indicados.

6. Difundir esta información de forma que se extienda el conocimiento de estos 
derechos entre los usuarios.

Palacio del Parlamento, 10 de marzo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre les compensacions en cas de retard 
o cancel·lació del viatge en els Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya
250-00969/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56648 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre com-
pensaciones en caso de retraso o cancelación de viaje en Ferrocarrils de la Gene-
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ralitat de Catalunya, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
A diferencia de otros reglamentos de servicios o condiciones de utilización de 

servicios de transporte, en las condiciones de utilización aplicables a la red ferro-
viaria de Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña, las cuales pueden consultarse 
en la web de FGC, no se detallan los derechos de las personas usuarias en caso de 
interrupción, cancelación o retraso del servicio.

Tampoco incluyen ninguna referencia al derecho a obtener una compensación 
por parte de las personas afectadas en estos casos, ni cómo y dónde reclamar, más 
allá de indicar de forma genérica que en todas las dependencias existe un libro de 
reclamaciones a disposición de las personas usuarias.

Es indispensable remediar estas circunstancias y dar debido cumplimiento a la 
normativa en materia de transporte y de protección de los consumidores y usuarios 
y establecer una serie de derechos y facultades ante el funcionamiento anormal por 
parte de FGC.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Incorporar de forma clara en las condiciones generales de utilización de los 

servicios de FGC y el régimen de compensaciones en los casos de retrasos o cance-
laciones del servicio, incluyendo como mínimo: 

a. La devolución del billete en caso de cancelación del servicio, definiendo clara-
mente los casos de aplicación y considerando también devoluciones parciales para 
el caso de los abonos.

b. La realización del viaje con otros medios de transporte que la empresa operado-
ra habilite o coordine, asegurando siempre que el recorrido suprimido pueda comple-
tarse mediante medios alternativos de transporte sin coste adicional para el viajero.

c. Los medios de información en tiempo real de las alternativas disponibles (web, 
aplicaciones, megafonía...).

2. Determinar canales específicos y fácilmente accesibles para contactar con la 
empresa para ejercer el derecho a formular reclamación.

3. Actualizar en el plazo máximo de 3 meses desde la aprobación de esta resolu-
ción las condiciones de utilización aplicables a la red ferroviaria de Ferrocarriles de la 
Generalitat de Cataluña, reflejando los aspectos de los puntos anteriormente indicados.

4. Difundir esta información de forma que se extienda el conocimiento de estos 
derechos entre los usuarios.

Palacio del Parlamento, 10 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre el Centre de Formació d’Adults de 
Girona
250-00970/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CUP-CC

Reg. 56650 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Anna Gabriel 

i Sabaté, portaveu del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida  
Constituent, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, 
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Carles Riera Albert, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Po-
pular - Crida Constituent, Rafel Bruguera Batalla, diputat del Grup Parlamentari 
Socialista, Benet Salellas i Vilar, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura 
d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Cen-
tre de Formació d’Adults de Girona, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Centre de Formació d’Adults (CFA) de Girona ha aconseguit, després de gai-

rebé sis mesos de mobilitzacions (més de la meitat d’un curs), que es cobrís la pla-
ça de consergeria que havia quedat descoberta des de l’inici del curs 2016-2017. Ha 
estat una mobilització organitzada conjuntament entre una comissió d’estudiants i 
professorat i l’equip directiu: reunions amb els SSTT d’Ensenyament de Girona, 
reunions amb la regidora d’educació de l’ajuntament de Girona, reunions amb par-
lamentaris gironins, reunió amb la Direcció de Serveis de Barcelona, articles als 
mitjans de comunicació, cartes al director, als sindicats d’ensenyament, gestió a tra-
vés del Síndic de Greuges, carta als parlamentaris, pregunta dels parlamentaris al 
Parlament, carta a la consellera, recollida de signatures, etc.

Finalment, després de dir que es concedirien entre 12 i 15 hores d’una conserge 
a compartir amb un institut, el centre compta amb 11 hores i 15 minuts per atendre 
la consergeria als matins de dilluns a dijous entre les 8.45, hora d’obertura del cen-
tre, i les 13.00, moment en què arriba la conserge del torn de tarda. És evident que 
els números no surten: amb les 11 hores i 15 minuts només es cobreix la consergeria 
dilluns, dimarts i dijous entre les 8.45, hora d’obertura del centre, i les 12.30.

Però el més greu de tot és el que el Departament ha comunicat al centre i també 
ha sortit publicat a la premsa que, en tot cas, es tracta d’una solució temporal. De 
cara al curs que ve, el centre de formació d’adults de Girona haurà de passar amb 
els recursos que té assignats actualment, és a dir, sense el reforç que se li assignarà 
properament.

Un cop més s’ha «resolt» la situació amb un «pedaç», un pedaç malgirbat tenint 
en compte que ha arribat gairebé amb 6 mesos de retard i quan en queden poc més de 
4 per acabar el curs, i que, a més, cobreix amb penes i treballs les franges desateses.

Des dels Serveis Territorials d’Ensenyament, al principi, i per justificar el retard 
en la resolució del cas, havien dit que estaven buscant la solució definitiva al proble-
ma del centre. I des del centre s’havia confiat que era així.

Però el cas de Girona no és l’únic. Al conjunt de Catalunya moltes escoles d’adults 
es troben amb el mateix problema. A la reunió que l’equip directiu del CFA Girona 
va tenir amb la Direcció de Serveis a Barcelona es va informar que el criteri per as-
signar personal PAS als centres d’adults és 0 conserges i 0’5 administratius.

Hi ha centres d’adults que no necessiten un servei de consergeria ja que estan 
situats en edificis en què hi ha altres serveis, i aquests ja cobreixen la consergeria; 
d’altres s’ubiquen en espais dependents de l’ajuntament de la població i és aquest 
qui es fa càrrec de la consergeria. Però, què passa en un centre com el de Girona o 
en d’altres amb les mateixes característiques? Els espais depenen del Departament; 
per tant, l’ajuntament és difícil que hi destini personal. En aquests centres el criteri 
establert no funciona.

És imprescindible una revisió d’aquest criteri, ja caduc en el temps i per les ne-
cessitats de molts centres de persones adultes.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Revisar el criteri actual d’assignació de PAS als centres de formació d’adults 

de Catalunya partint de la problemàtica viscuda en un centre concret, el CFA Giro-
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na. Cal que des de la Direcció de Serveis, urgentment, es faci un estudi de la situació 
dels centres de formació de persones adultes públiques de Catalunya per determinar 
quants centres hi ha que tinguin la seu en espais dependents de la Generalitat de Ca-
talunya i que, per tant, tenen problemes per cobrir la consergeria a causa del criteri 
vigent en aquest moment (0 conserges; 0’5 administratiu).

2. Iniciar el curs 2017-18 cobrint la plaça o places de consergeria (personal subal-
tern - PAS) de totes les escoles d’adults públiques dependents de la Generalitat amb 
seu en un edifici dependent del Departament d’Ensenyament com en qualsevol dels 
serveis públics de la Generalitat i del Departament d’Ensenyament, sense que la 
consergeria condicioni l’horari de l’oferta educativa del centre.

3. Revisar els criteris del personal auxiliar administratiu (o administratiu) als 
centres públics de persones adultes com ja s’ha demanat des d’aquest Parlament 
després que la Generalitat cofinanciï juntament amb el Fons Social Europeu l’oferta 
dels centres d’adults públics i això generi una feina extra administrativa.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, Rafel Bruguera Bata-

lla, diputats, GP SOC; Anna Gabriel i Sabaté, portaveu; Carles Riera Albert, Benet 
Salellas i Vilar, diputats, GP CUP-CC

Proposta de resolució sobre el millorament de les llistes d’espera en 
el sistema sanitari
250-00971/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56717 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jorge Soler González, diputat, Martín Euse-

bio Barra López, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta 
de resolució per a millorar les llistes d’espera a Catalunya, per tal que sigui substan-
ciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les retallades pressupostàries que els successius governs de la Generalitat han 

infringit al sistema sanitari català han provocat la reducció del nombre de profes-
sionals i els tancaments de plantes, llits i quiròfans, la qual cosa ha suposat un in-
crement de les llistes d’espera amb el consegüent risc que la dolència o malaltia que 
sofreixen els ciutadans s’agreugi substancialment.

El temps d’espera va ser el motiu de 18.353 reclamacions realitzades pels usuaris 
en 2015. A data de 31-12-2016 el nombre de pacients en llista d’espera quirúrgica 
s’havia incrementat en un 7,7% respecte a 2015 ascendint a 164.828 persones. Només 
s’havia reduït el nombre de persones tot esperant intervenció per cataractes i prò-
tesis de maluc i genoll, mentre que s’havia incrementat en la resta d’intervencions. 
Els temps mitjans d’espera amb prou feines s’havien modificat respecte a 2015 i els 
canvis oscil·laven entre la reducció de 9 dies de mitjana en el cas d’intervencions per 
cataractes i/o pròtesis i l’increment de 2 dies en el cas de cirurgia cardíaca.

Per donar alguns exemples, els temps mitjans d’espera per a intervencions de 
mames són de 359 dies, intervencions instrumentades de raquis 403 dies o els 539 
dies per a la intervenció per obesitat mòrbida.

Un altre aspecte destacable són les diferències segons territori o segons centres 
hospitalaris. Per posar un exemple, les intervencions per septe/rinoplàstia que de 
mitjana tenien una espera molt similar (189 dies) a la mitjana global de les inter-
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vencions sense temps de garantia (188 dies), tenien una espera mitjana de 168 dies 
a Girona mentre que en el Camp de Tarragona era de 320 dies. Per hospitals la va-
riació oscil·lava entre els 85 dies en un hospital als 420 dies en un altre de caracte-
rístiques similars.

A aquestes demores per a la intervenció s’hauria de sumar el temps que el pa-
cient ha hagut d’esperar a ser visitat per un especialista i el temps que s’ha trigat 
a realitzar les necessàries proves diagnòstiques prèvies. A la fi de 2016 hi havia 
532.229 persones tot esperant una primera visita amb l’especialista amb una mitjana 
de 152 dies d’espera (199.931 per sobre del temps de referència de 90 dies), i altres 
135.809 pacients més estaven en llista d’espera per realitzar una prova diagnòstica i 
el temps mitjà d’espera havia augmentat 14 dies respecte a 2015.

En moltes altres qüestions els temps d’espera són difícilment comparables per no 
ser públiques les dades. En aquest sentit creiem que donar la màxima transparència 
a les dades sanitàries ha de ser una constant que ara no es compleix. Els ciutadans 
han de conèixer de forma fàcil i actualitzada, quina és la demora per cada prova i/o 
visita, així com la data aproximada de la seva visita. No és raonable que un pacient 
surti d’una consulta i no se’l programi immediatament, sinó que se li diu que ja re-
brà una carta, que pot trigar mesos en aparèixer.

Així mateix, el nostre grup va registrar el passat més de juny una Proposició 
de llei de mesuris urgents per al millorament de la qualitat en la prestació de ser-
veis sanitaris i sociosanitaris (202-00037/11) que recull una sèrie de paràmetres el 
mesurament dels quals, publicació i posterior anàlisi permetran avaluar la qualitat 
i efectivitat en la prestació de serveis de sanitat, la publicitat proactiva de la qual i 
actualitzada és un deure la Generalitat de Catalunya.

A l’abril de 2016, el Departament de Salut va presentar un pla integral per millo-
rar la gestió de les llistes d’espera sanitàries, que preveia una partida de 96 milions 
d’euros. Mentrestant, el pressupost de la Generalitat de l’any 2017 contempla una 
partida de només 57 milions d’euros, és a dir aproximadament la meitat del previst 
l’any anterior i molt lluny de la xifra realment necessària.

El tema de la gestió de la llista d’espera és ben important si volem tenir un bon 
sistema sanitari, així que totes les mesures que serveixin per la millora i que contri-
bueixin a la disminució, millorà l’atenció i la qualitat de vida dels ciutadans

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
En matèria de transparència: 
1. Donar transparència màxima a la llista d’espera de Catalunya, que es comp-

tabilitzi des del primer dia en què es realitza la petició de derivació o es demana la 
prova complementària, i que es pugui saber amb exactitud quants dies d’espera hi 
ha per a cada procés sanitari.

2. Publicar amb la màxima transparència els dies d’espera que hi ha per a cada 
prova complementària i per ser visitat per un metge en totes les disciplines i àmbits 
del sistema sanitari, que sigui actualitzada de forma mensual i de consulta pública.

En matèria de Gestió: 
3. Fer que els professionals sanitaris puguin participar en la gestió dels centres 

sanitaris, liderant els projectes de futur.
4. Despolititzar l’estructura de gestió sanitària fent de la meritocràcia el pilar fo-

namental per ocupar els càrrecs de comandament.
En matèria de Finançament: 
5. Fer una aposta clara per l’augment dels recursos destinats a millorar la llista 

d’espera.
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6. Presentar un pla integral per millorar la gestió de les llistes d’espera sanitàries, 
amb un mínim de100 milions d’euros en l’actual exercici pressupostari.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, Martín Eusebio Barra 

López, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’aplicació del règim disciplinari del Cos 
de Mossos d’Esquadra
250-00972/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56724 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la aplica-
ción del régimen disciplinario del CME, para que sea sustanciada ante la Comissió 
d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Como ya puso de manifiesto el grupo parlamentario de Ciutadans en una ante-

rior propuesta de resolución, según noticias aparecidas en prensa, la Dirección de 
Asuntos Internos de la Dirección General de la Policía está elaborando, a instancias 
de la Comisaría General de Investigación Criminal, un fichero con datos sobre pe-
riodistas con el objetivo de limitar o controlar las posibles filtraciones de informa-
ción a los medios de comunicación sobre temas relacionados con asuntos de interior.

Cabe recordar que dicha información salió a la luz después de una operación de 
los Mossos d’Esquadra en Barcelona a finales de junio de 2016, cuando varios pe-
riodistas que cubrían el operativo fueron interpelados por agentes del cuerpo que 
no tenían relación directa con el dispositivo policial. Los agentes, posteriormente 
vinculados con Asuntos Internos, además de reclamar las acreditaciones profesio-
nales a estos periodistas, solicitaron a los redactores que les facilitaran sus números 
de teléfono y sus DNI. Y debe recordarse que los agentes rechazaron explicar a los 
periodistas el motivo u objeto de sus peticiones.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a 
1. Asegurar el firme y escrupuloso cumplimiento del régimen disciplinario del 

Cuerpo de Mossos d’Esquadra por parte de todas y cada una de las unidades admi-
nistrativas dependientes del Departamento de Interior.

2. Asegurar, en consecuencia, que cualquier agente recibe el mismo tratamiento 
dentro del cuerpo, con independencia de la sección, ABP o destino en que preste 
sus servicios.

Palacio del Parlamento, 11 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre l’elaboració d’un estudi integral de la 
xarxa de carreteres de la Generalitat
250-00973/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56740 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para la reali-
zación de un estudio integral de la red de carreteras de la Generalitat, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El incremento de la accidentalidad y lesividad de los accidentes de motociclistas 

es un hecho constatado y reconocido que debe promover acciones correctoras por 
parte de los ciudadanos y las administraciones públicas.

En 2016, 153 personas perdieron la vida en las carreteras catalanas. 34 de ellas 
iban en moto, lo que representa un 22%. Si añadimos los heridos graves, el porcen-
taje de afectados (entre fallecidos y heridos graves) asciende hasta el 36%.

El tipo de siniestro más grave ha sido la salida de vía y es el que sin lugar a dudas, 
más fallecimientos genera entre los motociclistas. Igualmente, este tipo de siniestro 
también se salda entre los motoristas con lesionados de gravedad y/o amputados.

Existen en las carreteras españolas sistemas de protección antisalida o, mejor 
dicho, guardarraíles o quitamiedos. Los más comunes están fabricados en 2 partes: 
la parte superior es una franja longitudinal de acero galvanizado y la segunda parte 
es un perfil de acero en forma de H fijado en el suelo que mantiene las franjas lon-
gitudinales unidas entre sí. Este sistema de protección fue ideado pensando exclusi-
vamente en vehículos a motor de 4 o más ruedas con carrocería protectora, siendo 
eficaz para soportar el impacto a unas velocidades determinadas. Para estos vehícu-
los consigue impedir en muchos casos que el vehículo se salga de la calzada y evitar 
un siniestro de mayores consecuencias, al mismo tiempo que protege al conductor 
y demás ocupantes del interior del vehículo. Desde un punto de vista técnico, los 
guardarraíles han sido ideados como un elemento necesario para la seguridad pasi-
va de nuestras carreteras, ayudando a prevenir que un vehículo salga despedido de 
la carretera cayendo por un terraplén o invada el carril contrario en una autovía, en 
caso de perder el control del vehículo.

Sin embargo, para un vehículo de dos ruedas como un ciclomotor, motocicleta 
o bicicleta, en donde la principal carrocería no es otra que el cuerpo humano, cho-
car contra este tipo de protecciones provoca que el cuerpo del conductor y/o acom-
pañante sufra consecuencias fatales para su salud. Muchos de los accidentes de 
motos que ocurren en carretera tienen como resultado consecuencias fatales para 
el piloto y acompañante. Al producirse una caída en moto, el conductor y/o acom-
pañante salen despedidos de ella por la fuerza de la energía centrífuga. En los casos 
en el que el cuerpo del accidentado se desliza por el asfalto, la fuerza de rozamiento  
le parará sin mayores consecuencias que la abrasión y posibles magulladuras en el 
cuerpo, siempre que el piloto y acompañante lleven la indumentaria de moto ade-
cuada. Sin embargo, cuando en una caída en moto interviene una barrera de pro-
tección como son los quitamiedos, guardarraíles «asesinos» o señales verticales sin 
protección, si el cuerpo del conductor y/ o acompañante no se detienen antes y cho-
can contra esta protección, aunque el piloto y/o acompañante vayan bien equipados 
de poco sirve. El impacto violento contra el guardarraíl hace que el perfil en actúe 
como si fuera una guillotina o cuchilla contra su cuerpo. Las zonas más afectadas 
principalmente son generalmente las extremidades, sufriendo traumatismos o poli-
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traumatismos que van desde roturas de huesos, la amputación de extremidades, in-
validez total o parcial, parálisis cerebral o muerte entre otras.

Hay estudios que demuestran que una velocidad de 30 km/h es suficiente para 
amputar un miembro o partir la columna vertebral, Y, lo que es más grave, estas 
barreras de «seguridad» provocan más del 15% de las muertes en accidente de moto. 
La lesividad de los actuales perfiles está avalada por estudios técnicos de rigor de 
todo tipo, instituciones, asociaciones y ONGs en defensa de los motociclistas y la 
lucha contra la siniestralidad y accidentalidad de los mismos. Ante esta realidad, 
el Parlamento Europeo ha incluido en su informe sobre prioridades de la seguridad 
vial de la UE el cambio de medidas protectoras en las carreteras, de manera que los 
actuales guardarraíles, cuya peligrosidad está aceptada por responsables políticos y 
representantes de todos los sectores que rodean el guardarraíl, queden sustituidos 
por otros sistemas más actualizados y menos lesivos al impacto. En el Informe de 
julio de 2011 sobre Seguridad Vial en Europa, como propuesta de resolución del 
Parlamento Europeo reconoce que por kilómetro recorrido la probabilidad de morir 
en carretera para un motorista es de 18 veces superior al del automóvil.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar un estudio integral de toda su red de carreteras, con el objeto de de-

tectar puntos «negros» o conflictivos para motoristas.
2. Sustituir definitivamente, de manera gradual, mediante dotación presupuesta-

ria plurianual y no más allá del 2020, el sistema de guardarraíles de «c» a princi-
palmente de tres sistemas SPM: SPM-Basic, Hiasa SPM-4 y de doble bionda según 
la priorización que determine el estudio integral redactado para todas las carreteras.

3. Incluir, en la redacción de los nuevos proyectos para las actuaciones en la red 
de carreteras, medidas tendentes a minimizar las consecuencias de los accidentes 
de motoristas y ciclistas, debiendo los proyectos incluir de manera obligatoria los 
llamados SPM según la normativa y directrices tanto autonómicas como estatales, 
y siguiendo las recomendaciones y el marco legal europeo.

Palacio del Parlamento, 11 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la implantació del Registre Unificat de 
Maltractaments Infantils
250-00974/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56741 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Registre 
Unificat de Maltractament Infantil (RUMI), per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió de la Infància, amb el text següent: 

Exposició de motius
El caso «Alba» marcó un antes y un después en el sistema de protección de la 

Generalitat de Catalunya. Una cadena de desafortunadas actuaciones de administra-
ción, facilitaron el maltrato de la pequeña Alba, de cinco años, que puso en eviden-
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cia que había una niña sufriendo un grave riesgo y que fue invisible a la justicia, los 
servicios sanitarios y a los servicios sociales.

Tras este terrible caso, en el año 2007 se aprobó mediante la orden 276/2007, 
emitida por el Govern de la Generalitat de Catalunya, por la cual se creó y reguló 
el Registro Unificado de Maltrato Infantil (RUMI) El objetivo de este fichero era el 
de disponer de un sistema de información sobre maltrato infantil a efectos de detec-
ción, prevención y estadísticos, según la misma orden.

Pues bien, con fecha 8 de marzo de 2017, el Departament de Treball, Afers Soci-
als i Families, a tenor de una batería de preguntas por escrito realizadas por el grupo 
parlamentario de Ciutadans, sobre el estado de implantación del RUMI, respondió 
que «Próximamente se iniciará en centros de enseñanza infantiles públicos, priva-
dos o concertados de Cataluña, en guarderías, centros deportivos y de ocio infantil y 
juvenil y en las comisarías de los Mossos d’Esquadra. Hasta el momento manifiesta 
solo haberse puesto en práctica en hospitales públicos y privados.

Por estos motivos, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente

Proposta de resolució
1. Elaborar y presentar en sede parlamentaria, en el período máximo de un mes 

desde la aprobación de la presente resolución, un calendario de implantación del Re-
gistre Unificat de Maltractament Infantil (RUMI) en todos los centros de Cataluña 
donde se prevé su implantación (entre otros, centros de educación infantil públicos, 
privado o concertados, guarderías, centros deportivos y de ocio infantil y juvenil, y 
comisarías de Mossos d’Esquadra)

2. Dicho calendario será implementado en el plazo máximo de tres meses desde 
la aprobación de la presente resolución.

3. Presentar en sede parlamentaria, en el período máximo de tres meses mes 
desde la aprobación de la presente resolución, un informe de funcionamiento de los 
hospitales donde ha sido implantado el RUMI hasta la fecha y hacer constar en dic-
ho informe la justificación sobre la demora de más de 10 años para su implantación 
y, por consiguiente, el no cumplimiento de la Orden 276/2007 de la Generalitat de 
Cataluña.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre el funcionament del telèfon «Infància 
respon»
250-00975/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56742 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre el telé-
fono «Infancia Respon», para que sea sustanciada ante la Comissió de la Infància, 
con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Los últimos datos sobre violencia infantil en el ámbito educativo muestran la 

tendencia al alza de la consecución de hechos violentos y discriminatorios en los 
centros educativos catalanes. Además, y como ejemplo, el informe elaborado por la 
fundación ANAR resalta la agresividad de estas acciones.
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Casos de acoso escolar, de discriminación por «lgtbifobia», violencia de género 
entre menores o abusos sexuales, entre otros.

En muchas ocasiones, la falta de información que tienen los mismos niños y 
adolescentes como los adultos, ya sean profesores o personal laboral de los centros, 
hace que se opte por silenciar el asunto o almenos no emprender las actuaciones 
necesarias.

El teléfono «Infancia Respon» es un servicio público de atención telefónica gra-
tuito y permanente, activo las 24 horas y los 365 días al año con el objetivo de pre-
venir y detectar los maltratos infantiles en niños y adolescentes y que funciona des-
de mediados del año 2007.

La página web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies pone espe-
cial atención en la utilidad de dicho servicio los casos de acoso escolar, ciberacoso, 
violencia machista entre adolescentes y abusos sexuales.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a
1. Mostrar en un lugar visible, frecuentado y debidamente señalizado la informa-

ción relativa al servicio «Infancia Respon», donde aparezca el número de teléfono 
resaltando la gratuidad del servicio, en todos los centros educativos catalanes.

2. Adoptar las medidas necesarias de colaboración con las compañías telefóni-
cas pertinentes, mediante acuerdo, convenio o cualquier otra forma de colaboración, 
para facilitar que las llamadas realizadas a este servicio no dejen rastro en las fac-
turas o listas de llamadas telefónicas.

3. Realizar sesiones informativas sobre dicho servicio a todos los alumnos de 
los centros educativos y reenviar la información mediante carta circular a todas las 
familias, explicando claramente que se trata de un servicio gratuito y que no deja 
rastro en factura.

4. Publicar en la página web del Departament de Treball, Afers Socials i Fami-
lies la memoria del año 2016 de dicho servicio antes de finalizar el segundo trimes-
tre del 2017.

5. Publicar dentro de dicha memoria el número de trabajadores que atiende la 
línea telefónica especificando la formación acreditada por cada una de ellas.

Palacio del Parlamento, 11 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la instal·lació d’anemòmetres en els 
vehicles de bombers amb escala extensible
250-00976/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56743 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre la insta-
lación de anemómetros en los vehículos de bomberos con escaleras extensibles, para 
que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Actualmente, los coches de bomberos en Cataluña disponen de anemómetros 

manuales en las cabinas, pero no disponen de las prestaciones necesarias para su 



BOPC 388
20 d’abril de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 15 

cometido ya que no hay mecanismos para acoplarlos en la parte extensible de las es-
caleras de dichos vehículos. La instalación de anemómetros que pudiesen acoplarse 
en la parte extensible de las escaleras de los vehículos de bomberos sería una me-
dida adicional de seguridad, ya que estos dispositivos aportan plenas garantías de 
seguridad y, al mismo tiempo, facilitan información más segura a la hora de tomar 
una decisión del despliegue de efectivos en cada ocasión. Estos dispositivos son co-
munes en países de nuestro entorno.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. Incorporar en todos los vehículos de bomberos que lleven escalera extensible 

un anemómetro oficial, dotado del correspondiente registro, como medida adicional 
que complemente a los anemómetros manuales que tiene cada vehículo de bomberos 
con escalera extensible.

2. Garantizar que dichos anemómetros contengan la tecnología necesaria para 
garantizar la cobertura suficiente y la seguridad a los efectivos de bomberos. Esta 
medida es esencial de cara a facilitar las actuaciones que llevan a cabo estos agen-
tes, en particular si hay condiciones adversas como fuertes ráfagas de viento en al-
tura.

Palacio del Parlamento, 11 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la lluita contra la malaltia de Parkinson
250-00977/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 56745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

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

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per lluitar la malaltia de 
Parkinson, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La malaltia de Parkinson és un procés crònic i progressiu provocat per la dege-

neració neuronal en la substància nigra, la qual cosa comporta una disminució en 
els nivells de dopamina. La seva etiologia és desconeguda i multifactorial. S’estima 
una prevalença del 0,3% en població general, que arriba al 1% en majors de 60 anys 
i superior al 4% en majors de 80, amb una incidència de 8-18/100.000 persones/any. 
Alguns estudis assenyalen major prevalença en homes. L’evidència actual ha demos-
trat que l’edat i la història familiar de malaltia de Parkinson són factors de risc per 
al seu desenvolupament i s’han trobat factors de risc genètics en pacients que inicien 
la malaltia abans dels 50 anys.

El seu començament acostuma a ser progressiu, la qual cosa dificulta el diagnòs-
tic en estadis inicials. Els seus símptomes principals són la tremolor, que està pre-
sent fins a en el 70% dels pacients i que es caracteritza per ser de repòs. Encara que 
de vegades es presenta en mantenir una postura o a l’inici d’una activitat, sempre 
és més intens en repòs. És groller, desapareix quan el pacient dorm i empitjora en 
situacions d’estrès. També és característic un moviment lent anomenat Bradicinesia, 
que és un enlentiment dels moviments.
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I també la rigidesa, que es presenta fins a en el 90% de pacients i comença en la 
mateixa extremitat que la tremolor, si aquest està present. Es produeix per l’augment 
del to, provocant una major resistència per a la realització del moviment passiu de 
l’extremitat afecta («rigidesa en roda dentada»).

La inestabilitat postural apareix en estadis més avançats de la malaltia com a 
conseqüència d’una alteració en els reflexos posturals i és un dels factors que influ-
eixen en l’increment de caigudes d’aquests pacients.

Aquesta malaltia j és la segona patologia neuro-degenerativa més freqüent des-
prés de l’Alzheimer i un dels trastorns del moviment més comuns, tant és així que, 
a Espanya, entre 120.000 i 150.000 persones pateixen aquesta malaltia, de la qual 
es diagnostiquen uns 10.000 nous casos cada any i, no obstant això, els pacients 
triguen una mitjana d’entre un i tres anys a obtenir un diagnòstic i un 15% espera 
més de cinc anys a rebre aquest de manera definitiva. I això és així per la dificultat 
clínica de fer el diagnòstic en la fase precoç, quan encara els símptomes són molt 
indefinits o poc expressius. Tots els esforços que fem per la detecció precoç revertirà 
en una millora pel pacient.

De la mateixa forma s’ha vist que els pacients un cop diagnosticats milloren amb 
teràpia ocupacional i amb activitat física.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Presentar un Pla per la millora de la detecció precoç de la malaltia de Parkinson.
2. Implementar un Pla de teràpia ocupacional i d’exercici físic pels malalts di-

agnosticats de Parkinson.
3. Implementar un curs per a la detecció sanitària precoç de la malaltia de 

Parkinson.
4. Recolzar les línies de recerca de Parkinson a Catalunya.

Palau del Parlament, 10 de març de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jorge Soler González, diputat, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la vulneració dels drets de les persones 
LGBTI a Txetxènia
250-00978/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 56768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.04.2017

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, presenta la Proposta de resolució sobre les persones 
LGTBI a Txetxènia, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Ex-
terior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El diari rus Nóvaya Gazeta ha denunciat que un antic complex militar a la ciutat 

d’Argun (República de Txetxènia, Federació Russa), està essent emprat com a centre 
de detenció i concentració d’homes no heterosexuals, i que les autoritats de Txetxè-
nia mantenen en secret l’existència d’altres centres de característiques similars. El 
diari apunta a que la detenció i concentració en aquests centres podria servir per a 
forçar la sortida del país de les persones il·legalment retingudes, i fins i tot per en-
cobrir-ne l’assassinat.
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Segons el mateix diari, s’han produït almenys tres assassinats i un centenar de 
segrestos o detencions il·legals, i aquestes informacions haurien estat confirmades 
per l’FSB (Servei Federal de Seguretat de la Federació Russa), per fonts del govern 
de Txetxènia i per activistes pels drets LGTBI.

Representants de la Unió Europea ja han demanat investigacions «eficaces i 
exhaustives» sobre aquestes informacions, la confirmació de les quals implicaria 
l’existència de greus vulneracions dels Drets Humans, i l’Alta Representant en ma-
tèria de Política Exterior de la UE, Federica Mogherini, va demanar que «qualsevol 
que sigui declarat culpable o còmplice de crims com aquests comparegui davant de 
la justícia».

El Govern de la República de Txetxènia, encapçalat per Ramzán Kadýrov, nega 
les greus acusacions amb afirmacions que haurien de ser causa de preocupació en si 
mateixes, ja que han replicat que no es pot detenir a «persones que no existeixen a 
la nostra república», i que «si persones així existissin a Txetxènia, les forces d’ordre 
públic no se n’haurien de preocupar: les seves famílies s’encarregarien d’enviar-les 
a on no poguessin tornar».

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

Proposta de resolució
Per tot això, el Parlament de Catalunya,
1. Mostra la seva més profunda preocupació per les informacions que apunten a 

l’assassinat i a la detenció il·legal de persones LGTBI a la República de Txetxènia 
(Federació Russa), i a l’existència de centres de detenció o concentració a on queden 
internades.

2. Reclama l’establiment d’una investigació completa i neutral amb participació 
internacional, per a l’aclariment dels fets, que permeti restablir la garantia dels drets 
humans per a les persones LGTBI, i que es depurin les responsabilitats polítiques, 
penals, administratives i civils que derivin dels fets ocorreguts.

3. Mostra la seva solidaritat amb els defensors i defensores dels Drets Humans, 
inclosos els i les activistes pels drets de les persones LGTBI, a la República de Txet-
xènia i al conjunt de la Federació Russa.

4. Insta el Govern de la Generalitat a dur a terme programes específics, a través 
de la cooperació catalana, per a l’enfortiment de les organitzacions de la societat ci-
vil de la Federació Russa que defensen els Drets Humans, i específicament per a les 
que defensen els drets de les persones LGTBI.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de tardes festives per al 2017
395-00023/11

ACORD

Mesa del Parlament, 18.04.2017

Secretaria general
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 18 d’abril de 2017, una vegada vist 

l’informe del director de Govern Interior i d’acord amb el que disposa l’article 8.2 
de l’Acord sobre les condicions de treball del personal del Parlament, sobre horaris i 
jornada laboral, ha acordat determinar com a tardes festives per a l’any 2017, a més 
de les que ja estableix l’esmentat article de l’Acord, les tardes dels dies 28 d’abril, 13 
d’octubre i 7 de desembre de 2017.

Palau del Parlament, 18 d’abril de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general

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 JS; GP PPC; GP CS

Reg. 56652; 56999; 57002 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.04.2017

Reg. 56652

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president, Marta Rovira i Vergés, portaveu, del Grup Parla-

mentari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix l’article 66 del Reglament del 
Parlament, comunica que els diputats Bernat Solé i Barril (portaveu) i Lluís Guinó 
i Subirós han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre les Ac-
tuacions del Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya.

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

Reg. 56999

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 66 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats Alejandro Fernández Álvarez i Santi Rodríguez i Serra 
han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del 
Govern per a Preparar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya.
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Així mateix, comunica que el diputat Alejandro Fernández Álvarez serà el por-
taveu del GP PPC a la dita comissió.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Reg. 57002

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

amb el que estableix l’article 66 del Reglament del Parlament, comunica que els 
diputats Carlos Carrizosa Torres, Fernando de Páramo Gómez han estat designats 
membres de la Comissió d’Investigació sobre les Actuacions del Govern per a Pre-
parar la Secessió de Catalunya de la Resta d’Espanya.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs

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

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP PPC; GP CS

Reg. 57000; 57003 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.04.2017

Reg. 57000

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 66 del Reglament del Parlament, 
comunica que els diputats Esperanza García González i Sergio Santamaría Santi-
gosa han estat designats membres de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya.

Així mateix, comunica que la diputada Esperanza García González serà la por-
taveu del GP PPC a la dita comissió.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Reg. 57003

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

amb el que estableix l’article 66 del Reglament del Parlament, comunica que els di-
putats José María Espejo-Saavedra Conesa, Joan García González han estat desig-
nats membres de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya.

Palau del Parlament, 12 d’abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP Cs
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4.48. Intergrups parlamentaris

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

DESIGNACIÓ DE MEMBRES

Reg. 56649; 56653; 56682 / Coneixement: Mesa del Parlament, 18.04.2017

Reg. 56649

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

el que estableix l’article 70 del Reglament del Parlament, comunica que el represen-
tant del Grup Parlamentari Socialista a l’Intergrup per a la Protecció dels Refugi-
ats a Catalunya és el diputat Ferran Pedret i Santos i que es designa com suplent al 
diputat Pol Gibert Horcas.

Palau del Parlament, 6 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 56653

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

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica que la diputada Adria-
na Delgado i Herreros ha estat designada membre de l’Intergrup per a la Protecció 
dels Refugiats a Catalunya de la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions 
Institucionals i Transparència.

Palau del Parlament, 7 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Reg. 56682

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 70 del Reglament del Parlament, comunica 
que el representant del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot a l’Intergrup 
per a la Protecció dels Refugiats a Catalunya és el diputat Joan Josep Nuet i Pujals.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 373/XI, sobre les condicions 
laborals del col·lectiu de cambrers de pisos
290-00346/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56763 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.04.2017

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 373/XI del Parlament de Cata-
lunya sobre les condicions laborals del col·lectiu de cambreres de pisos, us trameto 
en aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Re-
solució, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar 
altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especi-
fiquen a la Resolució.

Barcelona, 11 d’abril de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us informem que dins de les activitats de l’any 2017 de la Comissió de Seguretat 

i Salut Laboral del Consell de Relacions Laborals, està previst pel segon semestre 
de l’any un grup de treball específic per a l’elaboració de recomanacions per a la 
negociació col·lectiva en aspectes relacionats amb seguretat i salut laboral. Aquestes 
recomanacions no solament han de servir per a l’elaboració d’aspectes relacionats 
amb seguretat i salut laboral dels convenis, sinó també poden servir de referència 
en l’àmbit de la consulta i participació dels Comitès de Seguretat i Salut Laboral de 
les empreses.

Per altra banda, l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha previst l’elabora-
ció d’un estudi tècnic de les condicions ergonòmiques i dels sobreesforços de treball 
del col·lectiu de cambrers de pisos. Es donarà compliment de les activitats d’aquest 
any 2017. Amb tot, en el marc de la reorganització de les especialitats del tècnics i 
tècniques de salut laboral i d’especialistes en ergonomia de l’Institut Català de Se-
guretat i Salut Laboral (ICSSL) es donarà prioritat, en el moment de la cobertura de 
vacants, a aquest tipus d’especialitat.

Alhora, pel que fa a l’acord entre la patronal i els sindicats, per a arribar a un 
pacte urgent que limiti les unitats màximes de càrrega de treball del col·lectiu de 
cambrers de pisos a fi de garantir les condicions necessàries per a assolir uns nivells 
de seguretat i salut laborals adequats, fem saber que explicarem, en el si del Consell 
de Relacions Laborals, a l’efecte d’assolir en els extrems indicats, el pacte, tot fent 
incidència i impuls per tal d’aconseguir el seu assoliment.

En un altra ordre de coses, des de la Direcció General d’Inspecció de Treball de 
Catalunya (ITC) es va planificar per l’últim semestre de l’any 2016 un total de 12 
investigacions relacionades amb les condicions de treball d’aquest col·lectiu. Així, 
la ITC va finalitzar 34 ordres de servei que van comportar 33 visites a centres de 
treball i 48 compareixences de les diverses representacions empresarials en les de-
pendències de la inspecció.
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Els resultats obtinguts foren els següents:

En matèria laboral: 

Causa
Infraccions  

en Acta
Requeri- 

ments

Cessió il·legal 12 (import: 62.510€) 1
Temps de treball 08 (import: 12.131€) 4
Hores extraordinàries 01 (import: 900€) 1
Salaris 5
Convenis col·lectius i condicions inferiors de treball 01 (import: 6.250€) 2
Transgressió normativa contractes de treball 1
Obligacions formals i documentals 1

Total 22 15

Import infraccions 81.791€

Així mateix, s’han transformat 10 contractes temporals en indefinits.

En matèria de seguretat social:
Com a conseqüència directa de l’actuació inspectora en tres investigacions, s’ha 

produït l’alta en la empresa principal de 7 treballadores. El total de contractes a 
temps parcial amb increment del temps de treball inicialment declarat ha estat de 5.

Increments de temps de treball en contractes a 
temps parcial desglossat per sexes (H/D) i per 
percentatges (+50% o –50%)

superiors al 50% Homes 0

superiors al 50% Dones 0

inferiors al 50% Homes 2

inferiors al 50% Dones 3

L’import de quotes a la seguretat social ingressades per les empreses com a con-
seqüència de l’actuació inspectora ha estat de 16.595,30 €. A més, s’han estès tres 
actes d’infracció per import de 7.503 €.

En matèria de seguretat i salut en el treball: 

Causa Requeriments

Riscos ergonòmics 4
Màquines i equips de treball 3
Condicions de seguretat dels llocs de treball 3
Risc elèctric 1
Total 11

Valoracions
– El 73,5% de les OS s’han detectat infraccions
– El 44% es constata una cessió il·legal de treballadors
– 7 treballadors han estat contractats directament per l’empresa principal
– 10 contractes temporals es transformen a indefinits
– En 5 contractes a temps parcial s’incrementa el temps de treball inicialment 

declarat
D’aquests resultats se n’extreu que un dels objectius estratègics de la campanya 

era examinar les possibles cessions il·legals de treballadors/es per part de les empre-
ses anomenades «de serveis».

Segons els resultats exposats destaquem què en el 44% de les investigacions fina-
litzades existeix una cessió il·legal de treballadors. En 12 ordres de servei s’ha pro-
posat acta d’infracció molt greu per vulneració de l’article 43 ET i en altres 3 ordres 
de servei les empreses han reconegut la situació de cessió il·legal pel que 7 treballa-
dors han estat contractats directament per l’empresa principal.
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Per tot l’anterior, i tenint en compte que tant els sindicats com les associacions 
del sector vénen reclamant de forma reiterada una major actuació de la Inspecció de 
Treball en un sector on s’ha generalitzat la presència de les denominades «empreses 
multiservei», la DGITC en els objectius per al 2017 ha planificat investigacions re-
lacionades amb les condicions de treball d’aquest col·lectiu.

Per acabar, faig saber que s’ha tramès una carta al Secretario de Estado de Em-
pleo el Sr. Pablo Juan Pablo Riesgo Figuerola-Ferretti, on se li informa de l’aprova-
ció de la Resolució 373/XI Sobre les condicions laborals de les cambreres de pisos 
i, on se li demana derogar la Reforma Laboral, la qual ha causat una situació d’in-
defensió absoluta de treballadors i provoca que els convenis d’empresa i els serveis 
externalitats puguin estat per sota de les condicions dels convenis col·lectius dels di-
versos sectors, i es rebaixin així les condicions de treball i augmentin l’explotació, 
la precarietat i la càrrega laboral.

Control del compliment de la Resolució 388/XI, sobre la creació de la 
plaça de procurador o procuradora d’infants i adolescents
290-00360/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 56764 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.04.2017

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 388/XI sobre la creació de la pla-
ça de procurador o procuradora d’infants i adolescents, 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 Resolució.

Barcelona, 11 d’abril de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
L’article 118 de la Llei 14/2010, de 27 de maig dels drets i les oportunitats en la 

infància i l’adolescència regula la figura del procurador o procuradora dels infants i 
els adolescents amb les funcions de d’inspecció, d’atenció a les sol·licituds i queixes 
dels menors tutelats i l’atenció de les peticions d’informe del Síndic de Greuges, i 
també la funció d’elevar recomanacions i propostes en l’àmbit de les situacions dels 
infants i adolescents. Aquestes funcions poden ésser atribuïdes a un funcionari o 
funcionària del departament competent en atenció als infants i als adolescents, que 
ha d’ésser nomenat procurador o procuradora de la infància.

En qualsevol cas, reglamentàriament s’està treballant per regular la figura o òr-
gan esmentat depenent de la unitat directiva competent en l’atenció als infants i als 
adolescents. És un plaça del grup A, nivell 24.4, amb les característiques del cossos/
categories d’accés: cos superior, cos de pedagogs o cos de psicòlegs.

Per mentre, l’atenció de les peticions d’informe del Síndic de Greuges són gestio-
nades per una unitat de la Direcció General (Àrea de Relacions Externes), a la qual 
s’hi troben destinades tres funcionaris adscrits al Servei de Suport Jurídic.

Altrament pel que fa als drets dels infants, en data 27 de maig de 2010 es va 
aprovar la instrucció 3/2010, sobre la carta dels drets i els deures dels nens, nenes i 
adolescents que viuen en centres, on es recullen els drets dels nens, i els canals que 
tenen per presentar queixes, reclamacions i també fer suggeriments i peticions.
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El Projecte de decret dels drets i deures dels infants i els adolescents en el siste-
ma de protecció i del procediment i les mesures de protecció a la infància i l’adoles-
cència, recull també els drets dels infants i adolescents en el sistema de protecció i 
regula el procediment de tramitació de sol·licituds i queixes presentades pels infants 
i adolescents.

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 74/XI, sobre l’espai català de 
comunicació audiovisual
390-00074/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 56965 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.04.2017

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

lunya, en compliment de la Moció la Moció 74/XI, sobre l’espai català de comuni-
cació audiovisual (tram. 390-00074/11), us informo, amb el document annex facili-
tat per la Secretaria de Comunicació del Govern i Mitjans de Comunicació, de les 
actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 11 d’abril de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
En relació amb l’apartat 2.a), cal dir que a finals de setembre d’enguany s’acaba-

va la vigència del contracte d’arrendament de l’immoble a Perpinyà on hi havia la 
seu de la Catalunya Nord. Es van iniciar els contactes amb la Casa de la Generalitat 
a Perpinyà per tal d’assolir un acord de cessió gratuïta d’espais de la mateixa manera 
que s’havia aconseguit recentment a les localitats de Tortosa i la Seu d’Urgell. Fi-
nalment l’acord amb la Generalitat de Catalunya s’ha produït i la CCMA ja disposa 
d’un espai a les dependències de la Casa de la Generalitat a Perpinyà.

A la Catalunya Nord, la CCMA té un equip permanent format per dos profes-
sionals de la corporació que cobreixen tota l’actualitat del territori. Es garanteix la 
cobertura durant tot l’any atès que altres professionals de la CCMA s’hi desplacen 
en cas de necessitat i interès informatiu.

En relació amb la desconnexió territorial per la Catalunya Nord, (apartat 2.b), 
s’ha de constatar que cal una anàlisi prèvia de l’entorn legal pel que fa als drets i a 
les emissions fora de Catalunya.

Pel que fa al punt 2.c), l’article 26.3.o) de la Llei 22/2005, del 29 de desembre, 
de la comunicació audiovisual de Catalunya estableix, com una de les missions dels 
prestadors públics de serveis de comunicació audiovisual, i per tant de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals, la difusió del servei públic de comunicació 
audiovisual de la Generalitat més enllà del territori de Catalunya com a mecanisme 
de projecció exterior de la cultura, la llengua i els valors de la societat catalana mit-
jançant la utilització de les tecnologies més adequades a aquest efecte. És per això 
que la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals té ben present aquest mandat. 
Ho ha estat fent de manera decidida i compromesa, i ho seguirà fent.

En aquest sentit, els mitjans públics de la Corporació Catalana de Mitjans Audi-
ovisuals i els seus professionals ja incorporen de manera ordinària i habitual en els 
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continguts audiovisuals (punt 2.d), la presència de la resta de territoris de parla ca-
talana, complint amb el servei públic que té encomanat i donant compliment al punt 
2.1.1.1.3 del Llibre d’Estil de la CCMA (Proximitat): 

Tenim un compromís de servei amb la població de Catalunya i, per tant, li oferim 
la informació que li és més pròxima.

Prioritzem les notícies relacionades amb el territori que incideixen de manera 
immediata sobre la vida de la ciutadania, alhora que contribueixen a la cohesió so-
cial del país.

En relació amb el punt 3, i pel que fa al desplegament de la Resolució 115/XI so-
bre el desplegament de la Llei 35/2010, de l’occità, aranès a l’Aran, quant al seu punt 
e), mitjançant el qual s’insta a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals a 
augmentar el temps d’emissió en occità, aranès a Aran, tant en la televisió com en la 
ràdio pública, en l’àmbit de tot Catalunya, informem del següent: 

– Els mitjans de la CCMA garanteixen la difusió regular de continguts en occità, 
aranès a l’Aran, a través de tots els mitjans i plataformes, promovent la cultura i la 
llengua occitana, aranesa a l’Aran. L’occità, aranès a l’Aran, té presència als mitjans 
de la CCMA tant en espais de difusió en l’àmbit de la Vall d’Aran, en desconnexió, 
com també per a tot el territori.

En aquest sentit, els mitjans de la CCMA tenen fixat el compromís de contribuir 
a la normalització de l’occità, aranès a Aran, i volen ser una eina per acostar-lo a la 
ciutadania i fomentar-ne el coneixement i l’ús.

– En relació amb l’augment de l’emissió a què fa referència la Resolució 115/XI  
del Parlament de Catalunya, la voluntat és mantenir el nivell de presència de la llen-
gua occitana, aranès a l’Aran, als mitjans de comunicació audiovisuals públics de la 
Generalitat de Catalunya. En aquest sentit s’ha garantit i reforçat la presència que, a 
mode de resum, es concreta en: 

Canal 3/24: emissió diària de dilluns a divendres (excepte festius i determinats 
períodes [Nadal i agost]) d’una roda informativa completa en occità, aranès a l’Aran. 
Des del passat novembre, aquestes emissions van augmentar la durada.

Si abans s’emetien a les 16:45 h i fins a les 16:57 h, ara aquestes emissions co-
mencen a les 15:35 h i fins a les 15:57 h. Això suposa un increment de 10 minuts 
diaris.

Del maig de 2015 al setembre de 2015, el 3/24 va emetre 912 minuts (15 hores i 
12 minuts) d’emissió en occità, aranès a l’Aran.

Del maig de 2016 al setembre de 2016, el 3/24 va emetre 1.364 minuts (22 hores 
i 44 minuts) occità, aranès a l’Aran.

– Les emissores Catalunya Ràdio i Catalunya Informació han estat sensibles a 
les emissions en occità, aranès a l’Aran, des de fa gairebé tres dècades. En l’actual 
temporada 2016-17 es manté una programació que, quantitativament, oferta en des-
connexió per a la Vall d’Aran dues hores i mitjà diàries en la llengua oficial i especí-
fica de la vall. De dilluns a divendres en temporada regular es manté aquesta graella 
en occità, aranès a l’Aran: 

• 08:00 a 08:30: Bloc Informatiu. Espai de mitja hora d’emissió en directe amb 
informació general i específica de la vall que produeix i s’emet des de la seu terri-
torial de Vielha en col·laboració amb la redacció central de Barcelona. L’emissió és 
exclusivament en occità, aranès a l’Aran.

• 12:00 a 13:00: Meddia Aranés Programa de 28 anys de trajectòria que combina 
diferents gèneres radiofònics per traslladar l’actualitat de l’Aran (general, cultural 
i esportiva) en emissió en desconnexió per Catalunya Informació per al territori de 
la vall.

• 19:00 a 20:00: Re-emissió del Media Aranés de les 12:00.
Dissabtes i diumenges: 
• Meddia Aranés, la tertúlia. Espai setmanal que s’emet els dissabtes de 12.00 

a 13:00 en desconnexió pels territoris de la Vall d’Aran i per l’antena de Catalunya 
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Informació consistent en una tertúlia sobre temes generals i específics de l’actualitat 
i la vida política, social, cultural i econòmica de la Vall d’Aran.

• Meddia aranés, resum setmanal. Espai setmanal que s’emet els diumenges en-
tre entre 12:00 i 13:00 en desconnexió pels territoris de la Vall d’Aran i per l’antena 
de Catalunya Informació que recull els principals moments i impactes informatius 
del programa que s’emet entre dilluns i divendres.

– En relació amb l’emissió a través dels mitjans digitals i xarxes socials: 
• Perfil propi de Twitter @Cati_aran amb 1.059 seguidors (en data octubre 2016) 

que publica piulades exclusivament en occità, aranès a l’Aran, sobre temes de l’ac-
tualitat de la vall. Aquest perfil té una antiguitat de gairebé cinc anys (des de l’any 
2011).

• Meddia Aranés a la carta. Repositori al portal web www.ccma.cat/informatius-
catalunyaradio de les emissions en directe del programa «Meddia Aranés».

Conseqüentment a tot l’exposat, es pot desprendre que els mitjans de la Corpora-
ció Catalana de Mitjans Audiovisuals no només mantenen una trajectòria de servei 
públic en relació a al foment de la llengua i la cultura aranesa, sinó que, en una si-
tuació generalitzada a tot el sector públic, han continuant incrementant les emissions 
i defensant la llengua i la cultura aranesa. Les declaracions en occità que van incor-
porades en informacions que s’emeten en cadena per a tot Catalunya, són tractades 
sense traducció al català des de fa 28 anys.

En relació amb el punt 4 de la Moció, el secretari de Comunicació del Govern i 
Mitjans de Comunicació s’ha reunit, en tres ocasions, amb el seu homòleg valencià. 
Paral·lelament s’ha constituït una comissió tècnica entre representants de la CCMA i 
la Radiotelevisió valenciana (RTVV) per avançar en aquesta qüestió.

Sobre la intensificació de la coordinació i els compromisos amb el País Valen-
cià, manifestar que continuem i continuarem les converses amb la nova corporació 
del País Valencià que, a data d’avui, se centren, respecte la televisió valenciana, en 
l’objectiu d’establir la reciprocitat dels nostres mitjans a partir de l’acord entre amb-
dós governs el més aviat possible. I sempre partint del consens i l’acord de les insti-
tucions implicades. Aquesta situació actual és un fet històric atès que, des del 1984, 
mai ha estat possible materialitzar un acord com el que s’està treballant i plantejant 
entre els dos governs.

En qualsevol cas, l’interlocutor preferent del Govern de Catalunya és el Govern 
i les institucions valencianes.

Les decisions que afecten a la programació i les emissions de productes audio-
visuals dels mitjans públics queden en mans de la CCMA i la RTVV. La promoció 
de la vessant audiovisual de l’espai lingüístic català sempre seguirà comptant amb 
el suport del Govern de Catalunya.

Pel que fa al projecte del Consell de l’Espai de Comunicació audiovisual, des 
del Govern de Catalunya s’ha plantejat al Govern valencià la possibilitat de crear 
un consorci comú entre els ens públics de ràdio i televisió dels territoris de parla 
catalana. En aquests moments estem a l’espera de la constitució formal del nou ens 
públic de RTV valenciana per tal de seguir abordant aquesta qüestió i traslladar-la 
al Govern Balear.

Finalment, en relació amb el punt 5.c) la Direcció General de Política Lingüísti-
ca realitza el seguiment ordinari de la CELRoM i, des de la creació de la Direcció 
General d’Afers Multilaterals i Europeus el 2014, aquesta hi col·labora, en el marc 
del seu mandat.

Específicament i en compliment a l’establert a l’apartat 5 de la moció 74/XI a 
instància del Parlament, per part de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Eu-
ropea s’ha informat de l’adopció de la comunicació al director de l’Oficina de la Co-
missió Europea a Barcelona i al comissari de Drets Humans del Consell d’Europa.

Miquel Gamisans Martín, secretari

http://www.ccma.cat/informatiuscatalunyaradio
http://www.ccma.cat/informatiuscatalunyaradio
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Control del compliment de la Moció 75/XI, sobre les places 
residencials i de centre de dia
390-00075/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 56765 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.04.2017

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 75/XI sobre les places residencials 
i de centre de dia, us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han 
impulsat per a fer efectiva la Moció, així com la previsió de desenvolupament o el 
termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als 
objectius que s’hi especifiquen.

Barcelona, 11 d’abril 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
La Llei 39/2006, de Promoción de la autonomia personal y atención a las perso-

nas en situación de dependencia, estableix respecte de les Prestacions Econòmiques 
Vinculades als Serveis (PEV), que s’hauria d’atorgar únicament quan no sigui pos-
sible l’accés a un servei públic o concertat. La mateixa Llei també estableix que la 
prioritat en l’accés als serveis és determinat pel grau corresponent i, en cas que sigui 
el mateix, per la capacitat econòmica de la persona demandant del servei.

El Govern de la Generalitat ja garanteix actualment l’accés a les PEV al servei 
d’atenció residencial a totes les persones, tal com recull la llei, mitjançant l’Ordre 
BSF/339/2014.

Amb tot, fem saber que en aquesta mateixa Ordre s’inclou que la quantia de 
les prestacions econòmiques al servei residencial s’estableix en funció del cost del 
servei i de la capacitat econòmica disponible de la persona beneficiaria, tenint en 
compte els topalls màxims de capacitat econòmica següents:

– Per a les persones amb Grau II, fins als 20.734,27 euros anuals
– Per a les persones amb Grau III fins als 24.026,04 euros anuals.
D’altra banda, us comuniquem el nombre de les resolucions de PIA amb presta-

ció econòmica vinculada a residència o centre de dia, distribuïdes per grau de de-
pendència i actualitzades a 31/12/2016: 

Prestació Grau III Grau II Grau I Total

Vinculada a Centre de Dia 171 428 178 777

Vinculada a Residència 4.851 4.655 9.506

Total 5.022 5.083 178 10.283

Un cop la resolució pertinent concedeix la prestació econòmica vinculada, es 
duen a terme les gestions per efectuar el pagament, sense demora.

En un altre ordre de coses, està establert que la realització dels Plans Individuals 
d’Atenció (PIA) amb grau 2 i 3 sigui una prioritat en la gestió per part dels Serveis 
Territorials del Departament de tot Catalunya. Des del Departament garantim que 
es pugui accedir al servei escollit tan bon punt estigui disponible la plaça, alhora 
que es farà el PIA amb efectes des de la data d’ingrés al servei.

Amb tot, us fem saber que durant l’últim trimestre del 2016 s’ha dut a terme un 
pla de contingència per la priorització dels PIA de la ciutat de Barcelona, que ha 
permès agilitzar les PEV i els PIA de residència, amb la col·laboració del Consorci 
de Serveis Socials de Barcelona, i amb pressupost del Departament.
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Pel que fa a l’estudi del sistema de revisions i qualificacions del grau de depen-
dència, us fem saber que ja s’ha realitzat i s’estan implantant les mesures que s’hi 
recollien per poder reduir al màxim els terminis en les valoracions del grau de de-
pendència. Les millores impulsades amb aquest estudi es faran més evidents al llarg 
del 2017. Les revisions de grau que es realitzen a Catalunya segueixen els criteris 
marcats per la normativa estatal.

En relació amb la prestació per a cuidador no professional, s’ofereix a les perso-
nes amb dependència que signin un Acord PIA amb els treballadors socials on es 
defineix quina prestació i/o servei els correspon, segons la normativa legal vigent. 
Posteriorment es notifica a la persona la resolució corresponent. Pel que fa a la pres-
tació del cuidador, la mateixa resolució els informa sobre els efectes suspensius que 
es poden aplicar segons el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para 
garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

Aquest Real Decret Llei estableix una suspensió del pagament d’aquesta presta-
ció de cures a l’entorn familiar, que pot ser d’un màxim de dos anys, a comptar des 
de la data de resolució del Programa Individual d’Atenció (PIA), o bé del transcurs 
del termini de sis mesos des de la data de presentació de la sol·licitud sense que 
s’hagi dictat i notificat resolució expressa de reconeixement de la prestació. Tot i 
això, i per tal d’ajudar en la mesura de les nostres possibilitats les persones amb de-
pendència i els seus cuidadors i cuidadores, estem treballant per fer efectius aquests 
pagaments, almenys mig any abans que hagi transcorregut aquest termini màxim.

En un altre ordre de coses, en els darrers mesos de 2016, s’han creat 1600 places 
amb finançament públiques. Així mateix, el Govern, al llarg de 2017, i en funció de 
les disponibilitats pressupostàries, iniciarà un procediment de concertació de places, 
tenint com a premissa inicial i fonamental la programació territorial i les necessitats 
de les entitats públiques locals i socials del territori, que haurà de portar a la creació 
d’un nombre més elevat de places.

Igualment, al llarg del 2017, s’ha previst acreditar els centres de gent gran que 
ho desitgin fins al 75% de les seves places residencials per acollir usuaris amb pres-
tacions econòmiques vinculades. Les places diürnes se seguiran acreditant fins al 
100%, tal com ja s’ha vingut fent durant tot l’any 2016. En els centres ja acreditats, 
aquesta actuació es farà d’ofici. Totes aquestes actuacions han de permetre dismi-
nuir de forma visible les llistes d’espera.

Pel que fa a l’elaboració del pla d’inversions específic per a construir noves re-
sidències i centres de dia públics, us fem saber que per l’extraordinari cost que 
comporta la construcció d’aquests equipaments, es considera prioritari, ateses les 
limitacions pressupostàries que deriven del deficient finançament del sistema de la 
dependència, impulsar la concentració de places en recursos assistencials ja cons-
truïts, especialment aquells que tenen titularitat pública, per tal que el major nombre 
possible de beneficiaris accedeixin a un recurs. Tanmateix, en alguns casos concrets 
s’està promovent l’acord entre ens locals i operadors del sector, per a la construcció 
d’alguns equipaments.

Estem treballant per poder donar informació a través del web del Departament 
sobre els recursos diürns i residencials de gent gran, així com informació sobre la 
llista d’accés i els moviments que es produeixin en els diferents territoris de Cata-
lunya. Part d’aquesta informació podria estar disponible a finals d’aquest primer 
trimestre.

D’altra banda, us anunciem que des del Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies s’està en contacte amb un important nombre d’ens locals, sobretot ajun-
taments, que disposen de recursos assistencials públics amb els que, respectant les 
prioritats establertes a la programació territorial 2015-2018 del Departament, es pu-
guin concertar places per a gent gran, ja que és el tipus de recurs del que disposen 
majoritàriament els ajuntaments, però també atenent a les necessitats que presenten 
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altres col·lectius de persones dependents, com les persones amb discapacitat i amb 
malaltia mental, principalment.

El Departament ja publica trimestralment les dades sobre l’evolució de la depen-
dència. En aquestes dades es fa referència a l’estat de la tramitació tant de les valo-
racions inicials com de les revisions, així com dels PIA i les modificacions de PIA. 
Entenem, però, que cal revisar el format d’aquestes dades i actualitzar-ho, tenint en 
compte els anys ja d’implantació de la Llei de la dependència, objectiu amb el que 
ja hi estem treballant.

El Departament ha tramès en temps i forma al Parlament de Catalunya l’informe 
de compliment de la Moció 46/XI amb el resum de les accions que s’han impulsat 
per a fer efectiva la Moció, així com la previsió de desenvolupament o el termini 
previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als objectius 
que s’hi especifiquen.

En un altre ordre de coses, s’està estudiant la convocatòria de la Comissió de Se-
guiment de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la Dependència en relació 
amb les novetats que s’estan treballant a través de la Comisión para el análisis de la 
Situación del Sistema de la Dependencia.

Finalment, us fem saber que a través de la Secretaria d’Afers Socials, s’està lide-
rant l’estudi de la revisió i regulació de l’assistència personal i tecnològica. Aquesta 
revisió s’emmarca dins del document de bases de la nova llei catalana de promo-
ció de l’autonomia personal, que serà presentat properament. Tanmateix, s’acaba de 
constituir a nivell de l’Estat, i Catalunya hi participa junt amb la resta de comuni-
tats autònomes, un grup de treball a l’IMSERSO per tal de reactivar aquesta figura.

Control del compliment de la Moció 77/XI, sobre l’ocupació juvenil
390-00077/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 56766 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 18.04.2017

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, us trameto amb aquest escrit el 
resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció 77/XI sobre 
l’ocupació juvenil, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per 
a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als objectius que s’hi 
especifiquen.

Barcelona, 11 d’abril de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us faig saber que el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i la Direc-

ció General de Joventut (DGJ) treballen coordinadament amb els agents socials, el 
moviment associatiu juvenil i les administracions locals en la difusió del programa 
de Garantia Juvenil (GJ). En aquest sentit, les Oficines Joves (OJ) i els Punts d’In-
formació Juvenil (PIJ) de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil (XNEJ) duen 
a terme una tasca molt important d’informació i assessorament, que complementa 
la tasca de difusió i de gestió del programa que es fa des de les Oficines de Treball 
del SOC.

Cal posar en valor el paper de la Xarxa d’impulsors, que és fonamental per fer 
arribar el programa als perfils de joves més allunyats del món institucional. Entre 
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altres coses, els impulsors fan tasques d’educació de carrer, per donar a conèixer 
la Garantia Juvenil entre els i les joves i acompanyar-los en el procés d’inscripció. 
A més, aquests impulsors (bona part dels quals estan contractats o ubicats a les Ofi-
cines Joves) també fan tasques de difusió del programa i treballen en xarxa amb les 
entitats socials i amb altres agents del territori, així com amb els professionals dels 
diversos departaments involucrats.

També cal recordar que el Govern impulsa una campanya comunicativa sobre la 
Garantia Juvenil que es du a terme als principals mitjans de comunicació de Cata-
lunya (premsa escrita, ràdio i TV).

Finalment, cal destacar que el Govern informa sistemàticament la ciutadania, les 
entitats i agents socials i els ens locals de totes les novetats rellevants relacionades 
amb la Garantia Juvenil. Ho fa mitjançant diversos canals, adreçats a diferents per-
fils de destinatari. Entre altres canals, podem destacar:

– El web corporatiu del programa (http://garantiajuvenil.gencat.cat)
– Altres webs i portals corporatius (per exemple, l’E-Joventut: l’espai virtual de 

recursos per a les polítiques de joventut, adreçat a professionals del món local)
– Els correus-e informatius que s’envien a tots els professionals de joventut dels 

ens locals, a tots els integrants de la xarxa d’impulsors i, quan escau, a les entitats 
que poden ser beneficiàries dels programes (p. ex: en el cas dels programes que in-
clouen pràctiques)

– Les xarxes socials: Twitter (ocupaciocat, joventutcat) i Facebook
Gràcies a les diverses estratègies de comunicació i de difusió, el nombre i el per-

centatge d’inscrits al programa de Garantia Juvenil a Catalunya se situa clarament 
per sobre al d’altres territoris de l’estat. En tancar l’any 2016, el programa comptava 
amb 55.803 joves catalans i catalanes inscrits correctament (i uns 5.000 més es tro-
baven en diferents fases del procés de tramitació de la inscripció). D’aquests 55.803 
inscrits, un 76% ja havia participat en algun programa del SOC i un 36% (19.940 
persones) estaven treballant −estaven donats d’alta a la Seguretat Social− a data de 
31 de desembre de 2016.

Aquestes xifres suggereixen que el programa de Garantia Juvenil compta amb 
un nivell de difusió i de coneixement raonablement satisfactori. No obstant això, el 
Govern en continuarà reforçant la difusió per tal que arribi a tots els seus usuaris 
potencials.

Des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya ja s’està fent una difusió ex-
haustiva del Programa de Garantia Juvenil d’acord amb les directrius establertes 
pel Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), principalment mitjançant les 
xarxes socials, facebook i twitter. Així mateix, i de manera coordinada, es treballa 
amb el Consell de Direcció del SOC i es fan reunions amb els membres del Consell 
Nacional de Joventut de Catalunya per tractar aquest tema i d’altres relacionats amb 
les polítiques de joves.

Alhora, en la convocatòria de la Xarxa d’Impulsors corresponent a l’any 2016/2017, 
s’ha augmentat el nombre d’impulsors de 73 a 98 (un 34%). De cara al 2017/2018, i 
un cop feta l’avaluació del programa, es valorarà la seva continuïtat així com també 
la necessitat o no d’ampliar el nombre de persones impulsores. Els canvis en la nor-
mativa pel que fa a la inscripció dels joves també es tindran en compte a l’hora de 
prendre una decisió.

També, s’ha tramès una carta al Secretario de Estado de Empleo, el Sr. Juan Pa-
blo Riesgo Figuerola-Ferretti, on li informem de l’aprovació de la Moció 77/XI so-
bre l’ocupació juvenil i, on li demanem que s’elimini el sistema de registre dife-
renciat i fer que passi a ésser un registre únic, de manera que qualsevol jove que 
s’inscrigui com a demandant de feina i que compleixi els requisits demanats quedi 
automàticament inscrit també en el Programa de garantia juvenil.

Des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DTASF) es compta 
amb tres programes orientats a l’autoocupació, cooperativisme i/o economia social:

http://garantiajuvenil.gencat.cat
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El Programa Aracoop: dirigit a ampliar, renovar i enfortir l’economia social i co-
operativa. S’han atorgat un total de 16 projectes de suport a l’economia social en els 
àmbits de creació de noves iniciatives, creixement, internacionalització, acompanya-
ment per a la innovació, formació directiva i formació a les escoles, les universitats 
i món educatiu, així com diverses activitats de difusió i recursos dirigits al foment 
de l’economia social (Ordre TSF/221/2016, d’1 d’agost).

El Programa Consolida’t: adreçat a persones autònomes en actiu que volen mi-
llorar la gestió del seu negoci (Ordre TSF/267/2016, de 10 d’octubre). En aquest Pro-
grama, tenen prioritat per participar-hi el el col·lectiu de joves amb edats compreses 
entre els 16 i els 29 anys. Les accions s’han iniciat el desembre del 2016 i finalitza-
ran el desembre del 2017.

En el marc de la Garantia Juvenil, el DTSF ha impulsat una Ordre pluriennal per 
als anys 2015-2016, d’ajuts a l’autoocupació de joves acollits al sistema de Garantia 
Juvenil. Mitjançant aquesta ordre s’han atorgat més de 3,5 milions d’euros que han 
incidit en 389 joves emprenedors. Per al període 2017-2018, el Departament està 
treballant en una nova Ordre pluriennal per afavorir que més joves inscrits en el 
programa de Garantia Juvenil i que han iniciat un projecte d’autoocupació puguin 
gaudir d’aquests ajuts.

El DTSF ha promogut un nou programa la Xarxa d’Ateneus Cooperatius (Or-
dre TSF/315/2016, de 22 de novembre, per als anys 2016-2017) mitjançant la qual 
ha atorgat ajuts que han permès la constitució de 10 ateneus cooperatius arreu de 
Catalunya. Aquests 10 ateneus cooperatius compten amb un total de 112 entitats col-
laboradores i adherides que ofereixen un servei i un espai d’atenció amb l’objectiu 
de generar ocupació i crear empreses cooperatives i societats laborals, dins el marc 
del Programa Aracoop. En el pla d’actuacions que ha de portar a terme cada ateneu, 
s’inclouen accions de formació i assessorament destinat a persones emprenedores, 
i per tant també el col·lectiu de joves. Per al període 2018-2019 s’està treballant en 
una Ordre pluriennal per ampliar i consolidar la xarxa d’ateneus i cobrir els diver-
sos àmbits territorials.

La contractació temporal és utilitzada en el nou model social de relacions labo-
rals, i donat que la normativa laboral estableix mecanismes que donen preferència 
a la contractació indefinida per afavorir l’estabilitat en l’ocupació i a més determina 
que la contractació temporal ha d’estar subjecta a causa objectiva i justificada lliga-
da a la naturalesa del treball, la Inspecció de Treball de Catalunya inclou en la seva 
planificació d’actuacions de forma permanent un pla específic de control dels con-
tractes temporals sense causa i de la utilització correcta dels contractes formatius 
diferenciats en dues campanyes específiques d’actuació. Així mateix, en la planifi-
cació anual per al 2017 s’ha inclòs una campanya sobre contractes temporals sense 
causa, i una altra sobre la utilització correcta dels contractes formatius.

En relació amb el treball a temps parcial, es mantenen les actuacions centrades 
en el control del frau en els contractes a temps parcial, en col·laboració amb l’Admi-
nistració General de l’Estat.

Per als diversos programes impulsats pel DTSF i que permeten donar compli-
ment a la present moció, tots ells tenen la seva partida corresponen a la llei de pres-
supostos 2017.

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

Al febrer de 2017 la Finestreta Única Empresarial (FUE) ja estava implantada a 
900 municipis. Això suposa un 96% dels ajuntaments de Catalunya i una cobertura 
del servei que arriba a un 76% de la població. D’altra banda, 19 municipis més estan 
en vies d’adhesió a la FUE i només 28 ajuntaments encara no s’hi han incorporat (en-
tre els quals Barcelona, que està portant a terme un treball d’especial complexitat).

El catàleg de tràmits que es poden fer per la FUE s’ha incrementat gairebé un 
250% i hi ha hagut un augment significatiu de la tramitació via telemàtica en detri-
ment de la tramitació presencial: el 2014, el 37% dels expedients es tramitaven per 
via electrònica i el 63% de forma presencial; el 2016, la gestió electrònica dels ex-
pedients va ser el 72% del total.

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el tractament 
de les informacions sobre violència masclista en els telenotícies i 
l’anàlisi del seguiment de les recomanacions sobre el tractament de 
la violència masclista als mitjans de comunicació, corresponent al 
període octubre-desembre del 2016
337-00028/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 56688 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 18.04.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’informe «El tractament de les informacions sobre vio-

lència masclista en els teleinformatius. Anàlisi del seguiment de les Recomanacions  
sobre el tractament de la violència masclista als mitjans de comunicació. Octu-
bre-desembre de 2016», i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement 
i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 7 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 Par-
lament.
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