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1.10. Acords i resolucions

Resolució 617/XI del Parlament de Catalunya, sobre la concertació de places a la 
Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
250-00910/11
Adopció 9

Resolució 618/XI del Parlament de Catalunya, sobre les condicions laborals dels pro-
fessionals que treballen en els centres dependents de la Direcció General d’Atenció 
a la Infància i l’Adolescència i sobre la resposta a l’increment de la conflictivitat en 
aquest àmbit
250-00902/11
Adopció 9

Resolució 619/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració de la Proposició de 
llei de la gent gran a Catalunya
250-00924/11
Adopció 10

Resolució 620/XI del Parlament de Catalunya, de suport al Pacte d’estat per la de-
pendència
250-00928/11
Adopció 11

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

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves amb trastorn 
de l’espectre autista
250-00776/11
Retirada 12

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11
Tramitació pel procediment d’urgència i acord de reducció dels terminis 13

Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries
202-00051/11
Esmenes a la totalitat 13

Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les 
funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen 
al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11
Tramitació pel procediment d’urgència i acord de reducció dels terminis 15

Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit del consum
202-00058/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15
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Proposició de llei d’estabilitat pressupostària
202-00059/11
Termini de presentació d’esmenes a la totalitat 15

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Cata-
lunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
202-00060/11
Presentació: GP CUP-CC 16

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00979/11
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans per a l’explo-
tació sexual
250-00980/11
Tramesa a la Comissió 17
Termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut al barri de la Sagrera, 
de Barcelona
250-00981/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el millorament de l’oferta 
d’exposicions d’art
250-00982/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa de les llistes d’es-
pera sanitàries
250-00983/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució de suport a Julian Assange
250-00984/11
Tramesa a la Comissió 18
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
de Salut
250-00985/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
d’Ensenyament
250-00986/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
250-00987/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies
250-00988/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20
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Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
d’Empresa i Coneixement
250-00989/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament 
de Justícia
250-00990/11
Tramesa a la Comissió 20
Termini de presentació d’esmenes 20

Proposta de resolució de solidaritat amb els presoners palestins en vaga de fam
250-00991/11
Tramesa a la Comissió 21
Termini de presentació d’esmenes 21

Proposta de resolució de condemna de l’acció del grup juvenil Arran al monestir 
de Montserrat
250-00992/11
Presentació: GP PPC 21

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al Servei Informàtic 
Penitenciari de Catalunya
250-00993/11
Presentació: GP CSP 22

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en l’àmbit del treball
250-00994/11
Presentació: GP Cs 23

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat
250-00995/11
Presentació: GP Cs 23

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en l’àmbit de diversos sectors empresarials i industrials
250-00996/11
Presentació: GP Cs 24

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en l’àmbit econòmic
250-00997/11
Presentació: GP Cs 25

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en l’àmbit de la salut
250-00998/11
Presentació: GP Cs 26

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
relatives als centres educatius amb mòduls prefabricats i al personal especialitzat 
en trastorns de l’espectre autista
250-00999/11
Presentació: GP Cs 26

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
relatives a residències per a gent gran i a centres d’atenció a infants
250-01000/11
Presentació: GP Cs 27

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en l’àmbit de la cultura
250-01001/11
Presentació: GP Cs 28

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en l’àmbit del transport i les comunicacions
250-01002/11
Presentació: GP Cs 29
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Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en els àmbits la pesca, el sector agroalimentari i el medi ambient
250-01003/11
Presentació: GP Cs 30

Proposta de resolució sobre la reposició del servei amb arma de foc per a la policia 
portuària de Barcelona i Tarragona
250-01004/11
Presentació: GP Cs 32

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de trobada familiar
250-01005/11
Presentació: GP Cs 33

Proposta de resolució sobre els ensenyaments artístics superiors
250-01006/11
Presentació: GP Cs 34

Proposta de resolució sobre el pagament amb efectes retroactius de l’import de les 
prestacions per dependència
250-01007/11
Presentació: GP Cs 36

Proposta de resolució sobre el centre de dia i residència per a gent gran de Llançà
250-01008/11
Presentació: GP SOC 37

Proposta de resolució sobre la millora de les tarifes d’accés a l’aeroport i l’increment 
de viatgers de la línia 9 del metro
250-01009/11
Presentació: GP Cs 39

Proposta de resolució sobre l’estudi d’un accés ferroviari a la terminal 1 de l’aero-
port de Barcelona - el Prat
250-01010/11
Presentació: GP Cs 40

Proposta de resolució sobre el Consell General de Serveis Socials
250-01011/11
Presentació: GP SOC 42

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell d’Avaluació de Necessi-
tats Socials
250-01012/11
Presentació: GP SOC 43

Proposta de resolució sobre el mètode Lidcome com a tractament primerenc de la 
tartamudesa
250-01013/11
Presentació: GP Cs 44

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de coneixement i cons-
cienciació de la població sobre la tartamudesa
250-01014/11
Presentació: GP Cs 45

Proposta de resolució sobre la violació de l’ordre democràtic a Veneçuela
250-01015/11
Presentació: GP PPC 46

Proposta de resolució sobre la regulació de la instal·lació de comptadors intel·ligents
250-01016/11
Presentació: GP CUP-CC, GP CSP 47

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2016, sobre l’Agència Catalana de 
Patrimoni Cultural, corresponent al 2014
256-00022/11
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 53

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre el Consorci Sanitari 
de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la Resolució 508/X
256-00024/11
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 55
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Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2014
257-00002/11
Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris 57

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Retrocessos en matèria de drets humans: lli-
bertat d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d’Espanya»
360-00025/11
Tramitació en Comissió 58

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 210/XI, sobre la mort sobtada cardíaca
290-00195/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 287/XI, sobre la limitació de l’ús del formal-
dehid als centres sanitaris dependents de la Generalitat
290-00264/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

Control del compliment de la Resolució 288/XI, sobre el coneixement del Protocol 
d’Istanbul en l’àmbit sanitari
290-00265/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  83

Control del compliment de la Resolució 310/XI, sobre el garantiment dels recursos 
necessaris a la Corporació Sanitària Parc Taulí per a absorbir l’activitat que es deri-
vava a centres privats
290-00285/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  84

Control del compliment de la Resolució 311/XI, sobre l’Hospital de Sabadell
290-00286/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  85

Control del compliment de la Resolució 313/XI, sobre el servei sanitari urgent al barri 
de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, de Barcelona
290-00288/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  87

Control del compliment de la Resolució 346/XI, sobre els indicadors socioeconòmics 
de les àrees bàsiques de salut
290-00320/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  88

Control del compliment de la Resolució 347/XI, sobre el desplegament als centres 
sanitaris de campanyes informatives sobre la pobresa energètica i la salut
290-00321/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  114

Control del compliment de la Resolució 389/XI, sobre el foment de l’atenció a les 
persones amb la malaltia d’Alzheimer i a llurs familiars
290-00361/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  115

Control del compliment de la Resolució 391/XI, sobre la dotació d’una residència i 
centre de dia per a gent gran a Ripollet
290-00363/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  119

Control del compliment de la Resolució 392/XI, sobre protecció internacional
290-00364/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  120

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 2/XI, sobre la política sanitària
390-00002/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 123
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Control del compliment de la Moció 71/XI, sobre l’atenció primària sanitària
390-00071/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 135

Control del compliment de la Moció 76/XI, sobre la planificació d’equipaments sa-
nitaris
390-00076/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 137

Control del compliment de la Moció 88/XI, sobre les retribucions públiques
390-00088/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 139

Control del compliment de la Moció 89/XI, sobre els feminismes
390-00089/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 140

Control del compliment de la Moció 95/XI, sobre l’obtenció de dades fiscals
390-00095/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 142

Control del compliment de la Moció 117/XI, sobre la pobresa femenina
390-00117/11
Designació de la Comissió competent 145

Control del compliment de la Moció 118/XI, sobre la lluita contra l’atur i la preca-
rietat laboral
390-00118/11
Designació de la Comissió competent 145

Control del compliment de la Moció 119/XI, sobre la gestió dels residus
390-00119/11
Designació de la Comissió competent 145

Control del compliment de la Moció 120/XI, sobre la política lingüística
390-00120/11
Designació de la Comissió competent 145

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre l’informe que ha presentat el sindicat Acció per a la Millora 
de l’Ensenyament Secundari amb relació als llibres de text de Geografia i Història 
que s’han emprat el curs 2016-2017
354-00162/11
Sol·licitud i tramitació 146

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

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant 
la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el balanç de les polítiques 
de l’ens des de l’inici del seu mandat
356-00636/11
Sol·licitud 146

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victòria 
Kent davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació 
dels edificis d’habitatges del carrer de Victòria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat 
(Barcelonès)
356-00641/11
Sol·licitud 146

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill davant 
la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre el model d’escola a temps complet
356-00646/11
Sol·licitud 146

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

Compareixença en ponència de Mercè Darnell, en representació de Càritas Dio-
cesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari
353-00452/11
Substanciació 147
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Compareixença en ponència de Xavier Montagut, president de la Xarxa de Consum 
Solidari, economista, escriptor i activista per la sobirania alimentària, amb relació a 
la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00461/11
Substanciació 147

Compareixença en ponència d’Eduard Arruga, president de la Fundació Privada 
Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’exce-
dent alimentari
353-00466/11
Substanciació 147

Compareixença en ponència de Maria Teresa Bros, responsable del Departament 
de Seguretat Alimentària del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00467/11
Substanciació 147

Compareixença en ponència de Carlota Basols, responsable de Programes d’Inclu-
sió Social i Pobresa de la Creu Roja de Catalunya, amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00468/11
Substanciació 148

Compareixença en ponència d’una representació de Dones Juristes amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00473/11
Substanciació 148

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori contra l’Homo-
fòbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00474/11
Substanciació 148

Compareixença en ponència de Fernando Fuster-Fabra Fernández, en representació 
de l’Observatori d’Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació al Projecte de llei 
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
353-00482/11
Substanciació 148

Compareixença en ponència de Patsilí Toledo, membre de Feminicidio.net, amb re-
lació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació
353-00486/11
Substanciació 148

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2017
334-00068/11
Presentació: Govern de la Generalitat 149

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític en la televisió i la ràdio corresponent al gener del 2017
337-00029/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 150

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general d’administrador o 
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11
Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts de fer 
la prova de coneixements de llengua catalana 151
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 617/XI del Parlament de Catalunya, sobre la concertació de 
places a la Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de 
Tortosa
250-00910/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 19, 03.05.2017, DSPC-C 399

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 3 de maig de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre la concertació de places a 
la Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa (tram. 250-
00910/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i l’esmena presentada pel 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 57812).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a concertar, en el termini de tres 

mesos, vint noves places residencials a la Residència Diocesana per a la Gent Gran 
Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa, d’acord amb la Programació territorial dels ser-
veis socials especialitzats 2015-2018.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 618/XI del Parlament de Catalunya, sobre les condicions 
laborals dels professionals que treballen en els centres dependents 
de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i sobre 
la resposta a l’increment de la conflictivitat en aquest àmbit
250-00902/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 19, 03.05.2017, DSPC-C 399

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 3 de maig de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre les agressions al perso-
nal dels centres residencials d’acció educativa dependents de la Direcció General 
d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i les condicions de treball d’aquests profes-
sionals (tram. 250-00902/11), presentada pel Grup Parlamentari Socialista, i les es-
menes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 57811).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Incloure una representació del Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de 

Catalunya i dels sindicats UGT, CCOO i CSIF en el grup de treball que, establert 
en el marc de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, elabora 
el protocol per a garantir les condicions laborals dels professionals que treballen en 
l’àmbit dels centres residencials d’acció educativa (CRAE).
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b) Reforçar els CRAE en què es detecti un increment de la conflictivitat, tant 
pel que fa al nombre de professionals com pel que fa a la millora de les condicions 
d’atenció, de les infraestructures i de les mesures de seguretat.

c) Desenvolupar mesures alternatives per als joves que no tenen els CRAE com 
un recurs per a la millora de llurs condicions de vida.

d) Aplicar els mecanismes que regula la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets 
i les oportunitats en la infància i l’adolescència, en cas d’incompliment dels deures 
de convivència als centres.

e) Estudiar, en el termini de sis mesos, la reducció de les hores d’atenció directa a 
infants i joves prestades per professionals de més de cinquanta-cinc anys, la contrac-
tació de nous professionals titulats per a cobrir aquestes hores i el desenvolupament 
d’una segona activitat per a aquest col·lectiu.

f) Proveir d’una manera immediata totes les substitucions de professionals dels 
centres residencials d’acció educativa, dels centres residencials d’educació intensiva 
i dels centres d’acolliment, de manera que s’asseguri la cobertura total dels profes-
sionals en cada torn.

g) Establir fórmules que permetin la mobilitat dels professionals entre els centres.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà

Resolució 619/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració de la 
Proposició de llei de la gent gran a Catalunya
250-00924/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 19, 03.05.2017, DSPC-C 399

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 3 de maig de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’elaboració de la Propo-
sició de llei de la gent gran a Catalunya (tram. 250-00924/11), presentada pel Grup 
Parlamentari Socialista, i l’esmena presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel 
Sí (reg. 57813).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Iniciar amb caràcter immediat un procés participatiu per a l’elaboració d’una 

llei de la gent gran, i garantir la presència en el procés de totes les entitats repre-
sentatives del sector, incloent-hi una representació del Consell Consultiu de la Gent 
Gran, tenint present que l’impulsor originari d’aquesta iniciativa és el Consell Con-
sultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat.

b) Informar els grups parlamentaris del calendari de reunions del procés de par-
ticipació esmentat.

c) Presentar el projecte de llei de la gent gran, com a resultat d’aquest procés, 
dins el primer semestre del 2017, tal com exigeix la Moció 46/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà
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Resolució 620/XI del Parlament de Catalunya, de suport al Pacte 
d’estat per la dependència
250-00928/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Afers Socials i Famílies, sessió 19, 03.05.2017, DSPC-C 399

La Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió tinguda el dia 3 de maig de 
2017, ha debatut el text de la Proposta de resolució de suport al Pacte per la depen-
dència (tram. 250-00928/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les 
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 57814).

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

Resolució
El Parlament de Catalunya: 
a) Destaca la importància del Pacte d’estat per la dependència, signat el 14 de 

desembre de 2016 al Congrés dels Diputats.
b) Insta el Govern a fer una declaració explícita de suport al Pacte esmentat, que ha 

de comportar més recursos econòmics per a atendre les persones amb dependència.
c) Constata l’incompliment reiterat dels compromisos pressupostaris del Govern 

de l’Estat en el finançament de la Llei de l’Estat 39/2006, del 10 de desembre, de 
promoció de l’autonomia personal i atenció a la dependència, i en sol·licita el com-
pliment.

d) Constata la necessitat que el finançament de l’Estat respongui als costos reals 
dels serveis prestats en l’àmbit de l’atenció a la dependència, amb l’objectiu de ga-
rantir una igualtat efectiva en l’accés a aquests serveis.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
La secretària de la Comissió, M. Assumpció Laïlla i Jou; la presidenta de la Co-

missió, Magda Casamitjana i Aguilà
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves 
amb trastorn de l’espectre autista
250-00776/11

RETIRADA

Retirada pel GP Cs, GP SOC, GP CSP (reg. 58411).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017.
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA I ACORD DE REDUCCIÓ DELS 

TERMINIS

D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, la Mesa, escoltada la Junta de Portaveus, 
acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària, i que els ter-
minis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats en el procediment d’urgència or-
dinari, a partir del termini per a proposar compareixences.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.

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

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 57822; 58906 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 57822)

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

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, presenten 
l’esmena a la totalitat següent, amb text alternatiu a la Proposició de llei de reforma 
de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries (tram. 202-00051/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei amb text alternatiu.

Text alternatiu a la Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell 
de Garanties Estatutàries (tram. 202-00051/11)

Exposició de motius
El darrer Estatut d’autonomia de Catalunya va ser aprovat per referèndum el 

2006 per part de la ciutadania de Catalunya, en un text diferent del que havia estat 
votat al Parlament de Catalunya però que amb l’acord polític Mas-Zapatero va ser 
autoritzat per les Corts espanyoles. El juliol del 2010 el Tribunal Constitucional va 
modificar el text que havia estat objecte d’aprovació per referèndum en una sentèn-
cia històrica que va esmenar la voluntat popular. Des d’aquell moment es dóna la 
contradicció jurídica evident que el poble va aprovar un estatut que no és el que re-
geix a la comunitat autònoma de Catalunya. A més en els darrers anys un cicle de 
mobilització social i popular multitudinari ha demanat l’obertura d’un procés cons-
tituent no subordinat a Catalunya que pugui culminar, si així ho desitja el poble en 
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un referèndum, en una República Catalana independent, tal com es va acordar en la 
resolució 1/XI d’aquest Parlament.

En aquesta demanda de procés constituent i de recuperació de sobiranies el Tri-
bunal Constitucional a l’Estat i el Consell de Garanties Estatutàries a Catalunya 
han acceptat assumir un paper censurador de la voluntat popular expressada en el 
darrer cicle electoral. Aquests organismes podrien haver quedat al marge d’aquests 
debats o fins i tot haver optat per un paper d’acompanyament des del dret a una visió 
contrahegemònica de reconquesta de sobiranies i d’adquisició de drets individuals i 
col·lectius. Però l’executiu espanyol hàbilment ha traslladat la seva política de diàleg 
zero a aquests organismes que han anat reproduint una visió tancada i restrictiva del 
bloc de constitucionalitat reconvertint les normes fonamentals en autèntics taps a la 
sobirania popular.

La proposició de llei presentada per Catalunya Sí que Es Pot pretén reforçar aquest 
paper en un moment com l’actual augmentant els legitimats per acudir al Consell de 
Garanties Estatutàries i el termini per a l’emissió dels seus dictàmens. Per contra, 
per nosaltres, pel grup parlamentari que presenta aquesta esmena a la totalitat, ente-
nem que es fa difícil pensar que el Consell de Garanties Estatutàries que tenim avui, 
en el context polític actual (amb una jurisprudència del TC que el propi Consell apli-
ca) i amb un Estatut amputat servirà per garantir més feminisme, més ecologisme i 
més sobiranies energètiques, habitacionals, culturals etc.

Entenem que el que correspon a aquest moment d’anhel constituent és precisa-
ment un embat destituent cap aquelles institucions que han servit de cadena del que 
és establert i deixar el camp obert perquè corri el canvi de la mà de processos col-
lectius, des de baix i sobirans i que no neixin atenellats per una legalitat que no ens 
representa i que no ha estat avalada per la ciutadania. La demanda de les places i 
carrers de més democràcia real demana avui que quedin neutralitzats com a mínim 
fins a la culminació d’aquest procés de recuperació de sobiranies tant el Tribunal 
Constitucional com el Consell de Garanties Estatutàries. Sobre el segon versa la 
present proposició de llei.

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

Proposició de llei

Article únic
S’afegeix una disposició transitòria cinquena a la llei 2/2009 de 12 de febrer del 

Consell de Garanties Estatutàries amb el següent redactat: 
Mentre la ciutadania de Catalunya no hagi aprovat en referèndum un nou status 

polític per a Catalunya, el Consell de Garanties Estatutàries no emetrà dictàmens 
atès que no disposa de norma legitimada popularment en relació a la qual desenvo-
lupar tasques de control.

Disposicions finals

Primera. Afectacions pressupostàries
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor 
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 25 d’abril de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 58906)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de reforma de la Llei del 
Consell de Garanties Estatutàries (tram. 202-00051/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

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

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA I ACORD DE REDUCCIÓ DELS 

TERMINIS

D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, la Mesa, escoltada la Junta de Portaveus, 
acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària, i que els ter-
minis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats en el procediment d’urgència or-
dinari, a partir del termini per a proposar compareixences.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.

Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit 
del consum
202-00058/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 12.05.2017 al 25.05.2017).
Finiment del termini: 26.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.

Proposició de llei d’estabilitat pressupostària
202-00059/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 12.05.2017 al 25.05.2017).
Finiment del termini: 26.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.
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Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la 
llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les 
municipalitzacions
202-00060/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 58947 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

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

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

Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal 
de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions

Article únic
S’afegeix un article 307 a la llei municipal de Catalunya en el seu redactat refós 

pel decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril amb el següent redactat: 
307. Es consideraran treballadors públics i podran ser incorporats en aquesta 

condició a una Administració Pública local o una entitat de dret públic depenent els 
treballadors de les empreses contractistes de concessions d’obres, de serveis públics 
o de qualsevol altre contracte adjudicat per una administració pública quan els con-
tractes s’extingeixin pel seu compliment, per la seva resolució, inclòs el rescat, o si 
s’adopta el segrest o la intervenció del servei d’acord amb la legislació de contractes 
del sector públic que en resulti d’aplicació.

Disposicions finals

Primera. Afectacions pressupostàries
Els preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb 

càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produirien efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la llei de pressupostos corresponents a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Segona. Entrada en vigor 
Aquesta llei entrarà en vigor l’endemà d’haver estat publicada al Diari Oficial de 

la Generalitat de Catalunya.

Exposició de motius
Des que es van aprovar les normes de governança de la Unió Europea (UE) els 

comptes del regne d’Espanya, són supervisats per Brussel·les i la Troica i la norma 
que ha esdevingut fonamental és «el sostre de despesa», el topall que s’aplicarà en 
inversió pública, social i serveis del benestar la qual afecta plenament els Ajunta-
ments amb l’únic objectiu de complir les polítiques d’austeritat que la Troica imposa.

Als ajuntaments tot es complica a més per la llei Montoro, la d’estabilitat pres-
supostària i pels plans de finançament i refinançament local que, amb l’excusa de 
sanejar els comptes locals i satisfer els petits deutes a proveïdors locals, estan en rea-
litat servint per abonar diners a les grans empreses contractistes de serveis públics 
locals i per carregar d’interessos i deute als ajuntaments a fi de fer negoci els grans 
bancs privats especialment.

Per tal de capgirar aquesta situació i de començar a construir sobiranies des dels 
àmbits municipals alguns ajuntaments han iniciat processos de remunicipalització 
de serveis públics, processos que no compten amb la deguda protecció jurídica per 
part de les normes dictades per les Corts Generals de l’Estat. És més les propostes 
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legislatives en tràmit en aquest moment demostren una voluntat d’aquestes institu-
cions de continuar protegint l’acumulació per despossessió que s’està produint en re-
lació als recursos públics per part d’aquestes poques companyies que es reparteixen 
a dia d’avui la prestació del serveis públics.

La voluntat d’aquesta proposició de llei no és cap altra que protegir els processos 
de remunicipalització i sobretot donar protecció a les treballadores i els treballa-
dors de les empreses i serveis objecte de remunicipalització per garantir en tot cas 
la subrogació dels mateixos en el nou ens públic o en l’administració que passi a ges-
tionar directament el servei. No tindria cap sentit que allò que es preveu en la suc-
cessió d’actors privats, no pogués operar quan el nou operador té naturalesa pública.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Benet Salellas i Vilar, diputat, GP CUP-CC 

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
250-00979/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2017 al 22.05.2017).
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.

Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans 
per a l’explotació sexual
250-00980/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2017 al 22.05.2017).
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.
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Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut al barri 
de la Sagrera, de Barcelona
250-00981/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2017 al 22.05.2017).
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.

Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el 
millorament de l’oferta d’exposicions d’art
250-00982/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2017 al 22.05.2017).
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.

Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa de 
les llistes d’espera sanitàries
250-00983/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2017 al 22.05.2017).
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.

Proposta de resolució de suport a Julian Assange
250-00984/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2017 al 22.05.2017).
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Salut
250-00985/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2017 al 22.05.2017).
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament d’Ensenyament
250-00986/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2017 al 22.05.2017).
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
250-00987/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2017 al 22.05.2017).
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.



BOPC 406
11 de maig de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 20

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
250-00988/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2017 al 22.05.2017).
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament d’Empresa i Coneixement
250-00989/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2017 al 22.05.2017).
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.

Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del 
Departament de Justícia
250-00990/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2017 al 22.05.2017).
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.
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Proposta de resolució de solidaritat amb els presoners palestins en 
vaga de fam
250-00991/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucio-
nals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 12.05.2017 al 22.05.2017).
Finiment del termini: 23.05.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017.

Proposta de resolució de condemna de l’acció del grup juvenil Arran 
al monestir de Montserrat
250-00992/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 58206 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenta la Proposta de resolució de condemna de l’acció del grup ju-
venil Arran al Santuari Montserrat, per tal que sigui substanciada davant el Ple del 
Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El proppassat 26 d’abril, vigília de la Mare de Déu de Montserrat, patrona de 

Catalunya, l’organització juvenil de l’Esquerra Independentista Arran va difondre 
un vídeo amb la clara i deliberada voluntat d’ofendre els sentiments religiosos dels 
catòlics. En el mateix vídeo es manifesta la intenció provocadora.

En el darrer Baròmetre sobre Religiositat i Mapa Religiós de Catalunya, el 52,4% 
de la població s’identificava catòlica. Però més que la dimensió quantitativa, el sen-
timent religiós és molt profund i íntim en les persones que el senten, professin la 
religió que professin. És en aquestes dues dimensions on s’ha de col·locar l’acció.

A més a més, el Santuari de Montserrat és símbol comú, transversal, conegut i 
representatiu de Catalunya. La utilització ofensiva d’aquest ofèn, doncs, no només 
als catòlics, sinó a tots els catalans que el senten com a propi.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya condemna l’acció de l’organització juvenil de l’Es-

querra Independentista Arran del dia 26 d’abril de 2017 al Santuari de Montserrat, 
i li reclama una disculpa pública tant a la comunitat catòlica per haver ofès els sen-
timents religiosos, com a tots els catalans per fer-ho utilitzant un dels símbols més 
representatius de Catalunya.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al 
Servei Informàtic Penitenciari de Catalunya
250-00993/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 58231 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la millo-
ra de l’accessibilitat al Servei Informàtic Penitenciari de Catalunya, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant la última compareixença a la Comissió de Justícia del Parlament de Ca-

talunya, i durant el transcurs del grup de treball sobre el Departaments Especials de 
Règim Tancat dels centres penitenciaris, el Síndic de Greuges i el Mecanisme per 
la Prevenció de la Tortura han fet palès una necessitat de més transparència i accés 
a la informació dels centres penitenciaris de Catalunya. La demanda concreta és la 
capacitat de poder accedir, amb totes les garanties, al Servei Informàtic Penitenciari 
de Catalunya (SIPC) de forma online i immediata.

Aquesta demanda ve motivada per l’agilització de la fiscalització de l’activitat a 
presons. Ara per ara, la informació sobre els expedients i l’estat de les persones in-
ternes és feixuga d’aconseguir, i no permet fer un seguiment actualitzat de la situació 
dels interns a Catalunya. A l’hora, la capacitat de fer seguiment de les demandes que 
rep el Síndic son reduïdes, per tant un accés online i immediat a aquestes dades pro-
vocaria un augment d’aquesta capacitat, i una facilitació de la feina del propi Síndic.

Els centres penitenciaris de Catalunya disten molt en matèria de transparència. 
Son espais on és fàcil la vulneració dels drets humans i on cal, com a societat, posar 
el focus per tal de garantir que el nostre sistema penitenciari sigui realment una eina 
de reinserció i d’absolut respecte als drets humans.

Per tant, facilitar la tasca de les entitats que vetllen per aquesta feina, és una pro-
va més que dota de confiabilitat al nostre sistema penitenciari i a la gestió d’aquets. 
Treballar en la línia de generar propostes de millora en vers aquest i col·laborar en 
evitar qualsevol mala praxis que es pugui donar a terme dintre dels centres.

Aquesta demanda ha estat ja proposada pel propi Síndic al departament. L’Au-
toritat de Protecció de dades ha realitzat un dictamen on exposa que el Síndic te 
l’habilitació per demanar aquestes dades. I on exposa la necessitat que el peticionari 
hagi d’emetre una sol·licitud al responsable de les dades per accedir-hi.

Cal llavors, garantir que no es produeixen traves a l’accés del SIPC, amb un sis-
tema àgil de comunicació i d’accés a les dades per part del Síndic al responsable 
d’aquestes, garantint que l’accés es pugui realitzar de forma immediata, i en un punt 
d’accés al SIPC habilitat als espais adequats per realitzar la tasca de fiscalització.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya insta al Govern a garantir l’accés al SIPC al Síndic 

de Greuges de Catalunya, garantint l’accés a les dades de forma immediata en cas de 
necessitat a través de punts d’accés al SIPC habilitats als entorns de treball d’aquestes.

2. El Parlament de Catalunya insta al Govern a realitzar un informe públic sobre 
les dades, i la tipologia d’aquestes, que generen els centres penitenciaris.

Palau del Parlament, 28 d’abril de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Giner Miguélez, diputat, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit del treball
250-00994/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58516 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Treball, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Prioritzar el compliment de la Resolució 291/XI d’aquest Parlament, sobre la 

reactivació i el desenvolupament socioeconòmics del Baix Penedès, aprovada en 
data 22 de setembre de 2016.

2. Establir, en el termini màxim de sis mesos, conjuntament amb el Consell Pro-
motor del Pla Estratègic Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre, un 
Pla de xoc amb el corresponent calendari d’execució i compromís pressupostari, 
que prioritzi el Pla Estratègic Empresarial i per a l’Ocupació de les Terres de l’Ebre 
elaborat per l’equip acadèmic de la Universitat Rovira i Virgili encapçalat pel Dr. 
Juan Antonio Duró.

3. Reforçar les polítiques actives d’ocupació i la formació continuada per tal de 
millorar la competitivitat laboral dels treballadors.

4. Potenciar i millorar l’oferta de Formació Professional dual que permeti als es-
tudiants la incorporació al món del treball amb millors condicions i havent acumulat 
experiència i coneixements pràctics que els facin més competitius i eficients.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat
250-00995/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58517 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Elaborar un estudi detallat sobre les mesures i les actuacions adients per a fre-

nar l’erosió del Delta i mantenir la qualitat de l’aigua a les badies del Fangar i dels 
Alfacs, per assegurar la viabilitat dels vivers de musclos, ostres arrissades i cloïsses, 
frenar la regressió i subsidència i mantenir la biodiversitat.
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2) Millorar els recursos humans i materials destinats al Parc Natural del Delta 
de l’Ebre, per tal de garantir la defensa i la conservació d’aquest extraordinari espai 
humit que constitueix un dels ecosistemes més importants del sud d’Europa.

3) De conformitat amb la Resolució 739/X d’11 de juliol de 2014, elaborar i pre-
sentar en seu parlamentària un pla estratègic d’usos de l’aigua per a l’aprofitament i 
l’ús sostenible dels recursos hídrics, atenent les demandes de consum humà, enfocat 
als usos agrícola, urbà, mediambiental i ramader de l’aigua.

4) Elaborar i presentar per al tràmit parlamentari, dins del proper període de ses-
sions, un Projecte de llei que actualitzi i adapti la legislació en matèria d’aigües de 
Catalunya, de conformitat amb la legislació bàsica espanyola i les directives euro-
pees que li són d’aplicació. Aquesta nova Llei ha de servir també per a reformar, si 
escau, l’Agència Catalana de l’Aigua.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit de diversos sectors empresarials i industrials
250-00996/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58518 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Impulsar les mesures i els acords adients per a millorar la competitivitat del 

sector turístic, enfortir les empreses turístiques i coordinar actuacions i promou-
re projectes que actuïn com a tractors d’aquest sector estratègic, amb una especial 
atenció al turisme rural i de natura i als projectes de turisme responsable que inte-
grin els valors paisatgístics, mediambientals, socials, gastronòmics i culturals.

2) Prioritzar la col·laboració amb el sector químic per tal de mantenir i millo-
rar la competitivitat d’aquest important sector. Aquesta col·laboració prioritària s’ha 
de fer amb la visió estratègica d’assegurar la viabilitat i la continuïtat de l’activitat 
empresarial i ha d’incloure el contacte fluid i permanent amb els principals actors 
d’aquesta indústria, les organitzacions empresarials sectorials i les organitzacions 
sindicals que defensen els interessos dels treballadors.

3) Demanar al Govern d’Espanya la implementació de les mesures adients per 
aconseguir un augment de la competència en el sector energètic, per tal de diversi-
ficar i augmentar l’oferta i millorar la disponibilitat d’energia a preus més baixos, 
en benefici de tots els usuaris, i que asseguri les capacitats industrials i millori la 
competitivitat.

4) Negociar amb el Govern d’Espanya la priorització de les infraestructures de 
transport terrestre i de telecomunicacions necessàries per a assegurar el manteni-
ment de les que hi ha, i facilitar la implantació, a tota la província de Tarragona 
i especialment a les comarques més necessitades de llocs d’ocupació, d’empreses 
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industrials i de serveis en condicions adequades per desenvolupar la seva activitat 
sense dificultats estructurals que minvin la seva competitivitat.

5) Implicar-se activament en la mediació i millor resolució per mantenir el mà-
xim de llocs de treball de l’ERO d’extinció de contractes que ha presentat la direc-
ció de l’empresa Bic Graphic i que afecta 136 persones treballadores de la Planta de 
Tarragona i 33 del centre logístic de La Granada, i que es puguin ampliar els termi-
nis d’informació i el nombre de reunions per negociar entre la direcció i el comitè 
d’empresa.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit econòmic
250-00997/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58519 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Informar en seu parlamentària, en el termini màxim de trenta dies des de 

l’aprovació d’aquesta Proposta de Resolució, sobre l’estat actual i les previsions de 
desenvolupament del Pla Director Urbanístic del Centre Recreatiu i Turístic de Vi-
la-seca i Salou. Aquest informe haurà d’incloure l’estat actual del concurs, el detall 
dels projectes de les empreses preseleccionades en la primera fase, i les previsions 
del Govern en relació a la possible demanda dels expropietaris dels terrenys, que han 
anunciat una reclamació contra el Govern per obtenir una compensació per l’impor-
tant increment del seu valor un cop aprovat el nou Pla Director Urbanístic del CRT.

2) Activar els mecanismes d’auditoria necessaris per evitar possibles noves crisis 
de manca de liquiditat com la recentment soferta per la secció de crèdit de la Co-
operativa Agrària de la Canonja, fins a l’aprovació definitiva del projecte de llei de 
modificació de la Llei 6/1998, del 13 de maig, de regulació del funcionament de les 
seccions de crèdit de les cooperatives.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 
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Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit de la salut
250-00998/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58520 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Implantar en el termini més breu possible una UCI pediàtrica a l’Hospital Joan 

XXIII de Tarragona. Si en l’execució pressupostària de l’exercici 2017 no fos possi-
ble aplicar-hi els recursos adients, incloure aquesta unitat pediàtrica en el Projecte 
de llei de Pressupostos per al 2018.

2) Ampliar la unitat d’hemodinàmica de l’Hospital Joan XXIII de Tarragona. Si 
al llarg del 2017 no fos possible per manca de recursos, incloure aquesta ampliació 
en el projecte de llei de pressupostos per al 2018.

3) Activar el servei d’atenció nocturna d’urgències al CAP de Cunit.
4) Elaborar un pla d’acció de reducció de les llistes d’espera a la regió sanitària 

de Tarragona, per tal de reduir el temps mitjà d’espera i que, en cap cas, sobrepassi 
el de la mitjana de Catalunya.

5) Revisar els incompliments de les bases concursals de l’empresa gestora del 
Servei d’ambulàncies al Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre, la UTE Egara - La 
Fuente que té com a conseqüència les retallades de serveis i de condicions laborals 
de les persones treballadores i actuar per revertir aquesta situació.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la 
província de Tarragona relatives als centres educatius amb mòduls 
prefabricats i al personal especialitzat en trastorns de l’espectre 
autista
250-00999/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58521 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

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



BOPC 406
11 de maig de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 27 

1) Prioritzar el compliment de la moció 56/XI, aprovada pel Ple del Parlament 
el 28 de juliol de 2016, per tal de fer efectiva l’eliminació de barracons als centres 
escolars de la província de Tarragona, donant prioritat a aquells centres que estiguin 
íntegrament en barracons.

2) Prioritzar el compliment de la moció 115/XI, aprovada pel Ple del Parlament 
el 6 d’abril de 2017, per tal de garantir l’existència de personal especialitzat en tras-
torns associats a l’espectre autista als centres escolars, menjadors escolars i activi-
tats extraescolars, sempre que hi hagi alumnes matriculats amb TEA.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona relatives a residències per a gent gran i a centres 
d’atenció a infants
250-01000/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58522 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Garantir, en el procés d’execució pressupostària, els recursos suficients per a 

la cobertura total de places de la residència pública de gent gran La Mercè, de Tar-
ragona.

2) Estudiar les necessitats reals de places concertades de residència per a la ter-
cera edat a Roda de Berà i dedicar-hi els recursos adients per a cobrir-les. Si en el 
procés d’execució pressupostària del present exercici no fos possible, incloure la par-
tida corresponent en el Projecte de llei de Pressupostos per a 2018.

3) Incloure en el procés d’execució pressupostària el finançament de trenta noves 
places concertades a la Residència d’avis d’Amposta.

4) Dedicar, en el procés d’execució pressupostària, els recursos necessaris per 
al finançament de trenta noves places concertades a la Residència d’avis de Batea.

5) Dedicar els recursos necessaris per a restablir els serveis del Centre de desen-
volupament i atenció precoç a la infància a Ulldecona.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 
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Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit de la cultura
250-01001/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58523 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Cultura, amb el text següent: 

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

compromís amb la promoció de la cultura i la història de Tarragona, única ciutat 
catalana declarada en el seu conjunt Ciutat Patrimoni de la Humanitat per la UNES-
CO, liderant la participació de les administracions local, autonòmica i central en la 
realització de les activitats i projectes destinats a potenciar el turisme cultural rela-
cionat amb la Tàrraco romana, molt especialment amb els següents: 

a) Festival Tàrraco Viva, un dels esdeveniments més importats a nivell interna-
cional de recreació històrica i pioner pel que fa al format, en què ha augmentat any 
rere any el nombre de participants i visitants.

b) Nou Museu Romà, que estigui a l’altura de la importància del patrimoni his-
tòric i arqueològic de la que va ser capital de la Hispania Citerior. Un nou museu 
de nova planta que esdevingui un referent cultural digne de la importància històrica 
de la ciutat.

c) Ruta dels Primers Cristians, que ha de servir per fer valer i posar a l’abast de 
la ciutadania la Necròpolis Paleocristiana i altres punts d’interès a la província per a 
la difusió de la història i la cultura del Cristianisme a Catalunya.

d) Fòrum Colònia, amb la recreació viva de la vida quotidiana d’una vila romana 
del Segle I amb les vestimentes, les olors, els menjars, la música i les petites histò-
ries del dia a dia a la Tàrraco Romana.

e) Recuperar i fer valer els diferents monuments i les restes arqueològiques de 
Tàrraco al terme municipal de Tarragona i a tota la província i posar a l’abast del 
públic en general el seu coneixement mitjançant rutes turístiques amb guies espe-
cialitzats.

f) Assegurar la millora i el manteniment sostingut en el temps d’una inversió 
adequada en els monuments patrimoni mundial de la Humanitat declarades com a 
tals per la UNESCO, que quedin reflectits en partides en els pressupostos de la Ge-
neralitat de cada exercici.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, Diputat GP Cs 
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Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit del transport i les comunicacions
250-01002/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58524 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1) Col·laborar activament amb el Govern d’Espanya en la definició i elaboració 

d’un projecte integral de caire estratègic per al Corredor Mediterrani, que assegu-
ri que en l’horitzó 2030 aquest corredor, en tot el seu traçat i específicament al seu 
pas per Catalunya, disposa de doble via d’ample europeu complint amb els millors 
requeriments tècnics i estàndards de seguretat.

2) Col·laborar amb el Govern d’Espanya en el procés d’aprovació de l’estudi in-
formatiu de la nova línia ferroviària Reus-Roda-Sant Vicenç de Calders, per tal que 
aquesta aprovació es produeixi en el termini més breu possible.

3) Negociar amb el Govern d’Espanya l’alliberament de la línia de la costa del 
pas de combois de mercaderies perilloses en el termini més breu possible.

4) Negociar amb el Govern d’Espanya per tal d’assegurar l’alliberament dels 
peatges de les autopistes AP-7 i AP-2.

5) Establir la gratuïtat per a residents en dies laborables del tram Vilanova Oest-
El Vendrell de l’autopista C-32, com a primera mesura entre d’altres possibles actua-
cions que vinguin a solucionar el greu problema de la zona.

6) Presentar abans que finalitzi la legislatura els treballs realitzats sobre el projec-
te de tren lleuger de la línia de la costa, Hospitalet de l’Infant - Tarragona, que s’alli-
berarà quan entri en funcionament el Corredor Mediterrani, i impulsar el projecte 
global de tren lleuger (TRAMCAMP) per tal que sigui una realitat en l’horitzó 2025.

7) Negociar amb el Govern d’Espanya la participació activa en la definició de 
l’estratègia aeroportuària dels aeroports de Reus i Girona, per tal de potenciar nous 
destins i aconseguir la participació de nous operadors que millorin la connectivitat 
i facilitin l’arribada de viatgers i turistes en els seus respectius àmbits d’influència.

8) Crear abans que finalitzi la legislatura l’Autoritat Territorial de la Mobilitat 
(ATM) de les Terres de l’Ebre i, si escau, del Priorat, o qualsevol altre organisme o 
ens que tingui les mateixes atribucions i competències en aquest àmbit territorial, 
mentre no s’hi implanti el model de desplegament de la T-Mobilitat, perquè les deci-
sions preses en matèria de mobilitat siguin vinculants i consensuades amb les auto-
ritats territorials, en les mateixes condicions que tenen la resta d’entitats territorials 
que han desplegat l’ATM.

9) Incloure en el procés d’execució pressupostària del 2017 fins a 60.000 euros 
per a implantar línies de transport públic a La Sènia a fi d’enllaçar amb Amposta i 
el servei de ferrocarril.

10) Incloure en el procés d’execució pressupostària els recursos suficients per a 
la connectivitat i intermodalitat de la nova estació de Cambrils.

11) Garantir en el procés d’execució pressupostària la finalització en el termini 
més breu possible del desplegament de la fibra òptica a les comarques del Montsià, 
Baix Ebre, Ribera d’Ebre i Terra Alta.
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12) Garantir l’execució amb caràcter d’urgència de les actuacions necessàries per 
a resoldre els problemes de cobertura de la TDT als municipis de Godall, Paüls, Al-
fara de Carles, Caseres, La Galera i Tivenys.

13) Garantir l’execució amb caràcter d’urgència de les actuacions necessàries per 
a la millora de les xarxes de comunicacions ADSL, TDT, telefonia mòbil i radioco-
municacions d’emergències i seguretat de Catalunya (Rescat), als municipis de les 
zones de muntanya de les comarques del Baix Penedès, la Conca de Barberà i l’Alt 
Camp, que a hores d’ara no tenen cobertura suficient.

14) Garantir la intermodalitat especialment la interconnexió entre els trens Eu-
romed que paren a l’estació de l’Aldea-Amposta-Tortosa i els autobusos que van a 
Amposta, Tortosa i altres poblacions properes.

15) Garantir la lliure competència i l’activitat de les empreses tur-operadores i 
del transport discrecional de viatgers per carretera en la gestió i la prestació dels ser-
veis turístics que els hi són propis, evitant la possible competència deslleial per part 
d’empreses concessionàries de línies regulars de transport de viatgers.

16) Negociar amb el Govern d’Espanya les inversions necessàries per a garantir 
la total descontaminació de l’embassament de Flix, tant de l’aigua contaminada com 
dels llots tòxics acumulats al fons, en el termini màxim de dos anys, conforme a les 
previsions actuals de l’empresa pública Acuamed. Aquesta negociació ha d’inclou-
re les inversions que permetin l’abocament controlat dels llots dessecats i descon-
taminats i els treballs de neteja i descontaminació dels terrenys industrials afectats 
per l’activitat d’Ercros. Uns treballs que hauran de ser controlats no només per el 
Govern d’Espanya sinó també pel Govern de la Generalitat a través de l’Agencia de 
Residus de Catalunya.

17) Impulsar i liderar, en el si de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, la crea-
ció d’un grup de treball interautonòmic que elabori un estudi tècnic sobre l’estat dels 
desaigües de fons de les preses de la Conca de l’Ebre. Aquest estudi ha de servir de 
base per demanar al Govern d’Espanya, des de la mateixa CHE i el Consell de l’Ai-
gua, que garanteixi el manteniment necessari i el correcte funcionament dels me-
canismes de les preses que permeten el pas dels sediments. Un manteniment que és 
imprescindible per a la seguretat de les preses, per al manteniment de l’ecosistema 
fluvial i, finalment, per assegurar l’aportació de sediments al Delta de l’Ebre.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en els àmbits la pesca, el sector agroalimentari i el 
medi ambient
250-01003/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58525 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Matías Alonso Ruiz, diputat del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les actua-
cions del Govern a la província de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text següent: 
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Proposta de resolució
1) Col·laborar activament amb les organitzacions de productors dels sectors pes-

quer i agroalimentari en la promoció de productes de proximitat, per tal que siguin 
reconeguts pels consumidors com a productes de primera qualitat. Aquestes campa-
nyes de promoció haurien de referir-se a productes de qualitat contrastada com ara 
el peix blau i la gamba de Tarragona, la galera de Cambrils, els musclos i els arros-
sos del Delta, la cirera de Miravet, l’oli d’oliva de Siurana i del Montsant, els vins 
del Priorat, la Terra Alta, el Baix Penedès i Tarragona, i en general els principals 
productes pesquers i agroalimentaris de primera qualitat.

2) Aprovar i publicar via Decret llei la reforma legislativa necessària per exclou-
re de la consideració d’espectacles taurins les proves de bravura dels animals a les 
instal·lacions fixes de les ramaderies de braus a Catalunya, en recintes habilitats a 
l’efecte, que es duguin a terme per part de professionals degudament inscrits a les 
seccions I, II i III o en la subsecció primera de la secció V del Registre general de 
professionals taurins, sempre que formin part de llur activitat ramadera. En el cas 
que aquestes proves de bravura es realitzin amb presència de persones alienes a 
les mateixes ramaderies i als professionals participants, les instal·lacions hauran de 
comptar amb la preceptiva autorització o llicència municipal en què es verifiqui el 
compliment de les condicions de seguretat de les instal·lacions. Aquestes activitats 
no podran, en cap cas, inferir dany als animals.

3) Mantenir oberts els canals de diàleg i consens amb els pescadors, armadors 
i confraries per tal d’establir el calendari de les parades biològiques temporals de 
cada modalitat pesquera, tot garantint que es destinen els recursos suficients pro-
vinents del Fons Europeus Marítim i Pesquer 2014-2020 i del Ministeri d’Agricul-
tura, Pesca, Alimentació i Medi Ambient per cobrir tot el període.

4) Elaborar i presentar en seu parlamentària en el termini màxim de tres mesos, 
un estudi sobre la qualitat de l’aire a la ciutat de Tarragona i a l’entorn del Port de 
Tarragona i dels polígons químics.

5) Elaborar un projecte de conservació i millora dels rius que envolten la ciutat 
de Tarragona i incloure la seva execució en el projecte de llei de pressupostos per 
al 2018.

6) Elaborar un projecte de conservació i millora de l’anella verda de la ciutat de 
Tarragona i incloure la seva execució en el projecte de llei de pressupostos per al 
2018.

7) Garantir en el present exercici la millora del manteniment i la conservació del 
Parc Natural dels Ports dedicant-hi els recursos necessaris en el procés d’execució 
pressupostària.

8) Intensificar i liderar el control de la plaga del caragol poma al Delta de l’Ebre 
i més específicament: 

– Liderar els estudis i actuacions que siguin necessaris tenint en compte els di-
ferents agents implicats, per tal de garantir que s’apliquin els millors criteris tècnics 
en temps i forma.

– Millorar la compensació als principals perjudicats per l’aplicació de mesures 
de control de la plaga, agricultors i regants.

– Millorar la dotació pressupostària destinada a la lluita contra el caragol poma 
a més del previst per al cofinançament dels ajuts europeus

– Establir comunicació permanent amb totes les administracions per tal de mi-
llorar el control de la plaga a l’àmbit del riu Ebre.

– Mantenir l’objectiu d’eradicació de la plaga, prioritzant l’eradicació a l’hemi-
delta dret.

– Augmentar significativament la difusió i coneixement de la plaga, els seus ris-
cos i l’esforç del seu control a la resta de la societat i especialment als ebrencs i vi-
sitants.
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9) Reforçar i consolidar el Servei de Control del Mosquit tigre i mosca negra al 
Delta de l’Ebre, adoptant les següents mesures: 

– Consolidar els pressupostos de manera plurianual i establir calendaris de pa-
gament.

– Establir protocols tècnics entre els diferents agents i entitats (COPATE, Ajun-
taments, Parc Natural i altres), que facilitin l’execució dels treballs i la disponibilitat 
de pistes d’enlairament i les millors condicions de col·laboració i coordinació.

– Establir un protocol de col·laboració entre els tres Serveis de Control de Mos-
quits de Catalunya que garanteixi la transferència de coneixement i d’experiències 
per tal de millorar el servei i l’eficiència en l’ús dels recursos disponibles.

Palau del Parlament, 3 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Matías Alonso Ruiz, diputat GP Cs 

Proposta de resolució sobre la reposició del servei amb arma de foc 
per a la policia portuària de Barcelona i Tarragona
250-01004/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58593 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Carlos Sánchez Martín, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 
164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución para 
la reposición del servicio con arma de fuego para la policía portuaria de Barcelona 
y Tarragona, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente 
texto: 

Exposición de motivos
Los recintos portuarios, que están catalogados como Instalaciones Críticas, cuen-

tan con su propio Cuerpo de Policía que siempre actúa como primer interviniente 
en cualquier incidencia.

El actual nivel 4 de alerta antiterrorista, pone en grave riesgo no solo la seguri-
dad y la vida de los ciudadanos sino también la de los Agentes de Policía.

Por ello, Ciudadanos reclama la reposición del servicio con armas de fuego para 
las Policías Portuarias de Barcelona y Tarragona, demanda que las distintas centra-
les sindicales reclaman y consideran justa y adecuada.

La Policía Portuaria tiene la obligación de colaborar y dar apoyo a las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado, como indica el artículo 296.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2011 de Puertos del Estado y Marina Mercante y el artículo 7.4 de la 
Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

Según el informe 393 de 5 de abril del 2016, la Secretaría General Técnica del 
Ministerio del Interior indica que las Policías Portuarias pueden portar armas de 
fuego, debiendo ser los Directores de las Autoridades Portuarias los que han de ges-
tionar las solicitudes ante la Dirección General de la Guardia Civil.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat, al amparo del artí-

culo 31.1 de la actual Ley de Puertos, y como máximo responsable en la designación 
de los Presidentes de estos organismos,
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1. Cursar instrucciones para que los Directores del puerto de Barcelona y el 
puerto de Tarragona lleven a cabo la solicitud de licencia de arma de fuego para la 
Policía Portuaria

2. Iniciar un plan de formación para el manejo de armas en el Instituto de Segu-
ridad Pública de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Carlos Sánchez Martín, dipu-

tado, GP Cs 

Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de 
trobada familiar
250-01005/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58594 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, María Francisca Valle Fuentes, 

diputada, Laura Vílchez Sánchez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, 
de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Par-
lamento, presentan la Propuesta de resolución para ampliar el número de puntos de 
encuentro existentes en Catalunya, para que sea sustanciada ante la Comissió de la 
Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los procesos familiares de conflictividad parental, cuando los progenitores 

de menores se hallan implicados en procesos de nulidad, separación o divorcio que 
presentan dificultades o situaciones conflictivas en el cumplimiento del régimen de 
visitas de los hijos o bien en supuestos de ejercicio de tutela por la Administración 
Pública es recomendable que el cumplimiento del ejercicio de los derechos de rela-
ción y comunicación con los hijos se realice en un entorno supervisado y neutral.

Mientras la situación de conflictividad exista, hay que garantizar a los menores 
su derecho a relacionarse con sus progenitores y familiares, preservándolos de las 
posibles relaciones conflictivas y de todo tipo de violencia que pueda producirse en-
tre personas adultas.

Se establece el mandato a la Administración de la Generalitat de fomentar, com-
plementar y sustituir, cuando sea necesario, el papel de la familia como factor fun-
damental y medio natural para el desarrollo de los niños y adolescentes y dedicar 
una atención especial a las situaciones familiares especiales que pueden agravar su 
vulnerabilidad.

La Convención de los Derechos del Niño de Naciones Unidas determina que los 
estados miembros tienen que respetar el derecho del niño separado de uno de sus 
progenitores o de ambos a tener relaciones personales y contacto directo con los dos 
regularmente, a no ser que ello vaya en contra de su interés primordial.

El Parlamento de Cataluña adoptó la Resolución 911/VI sobre el fomento de la 
implantación de puntos de encuentro familiar, por la que se instaba al Gobierno a 
elaborar un plan de actuación para favorecer y fomentar la implantación de puntos 
de encuentro familiar en el territorio de Cataluña.

La Ley 25/2010 de 29 de julio del libro segundo del código civil de Cataluña que 
sitúa los puntos de encuentro como uno de los instrumentos para la supervisión de 
relaciones personales en situación de riesgo e incluso tiene en cuenta la mediación 
familiar referida a la solución de las diferencias que resulta de la aplicación del plan 
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de parentalidad que puede incluir en el acuerdo sobre la utilización del punto de 
encuentro.

Los puntos de encuentro vienen establecidos como servicios técnicos en la Ley 
5/2008 de 24 de abril del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista. 
Son servicios destinados a atender y prevenir, en un lugar neutral y transitorio, y en 
presencia de personal cualificado la problemática que surge en los procesos de con-
flictividad familiar, y en concreto en el cumplimiento del régimen de visitas de los 
hijos establecidos para los supuestos de separación o divorcio de los progenitores, o 
supuestos de ejercicio de tutela por la Administración Publica.

También cuando los abuelos u otros familiares se les otorga, en el ejercicio del 
régimen de relaciones personales, un derecho de visita y no tienen la posibilidad de 
concretarse en un entorno de cariz normalizado, por las particularidades de la situa-
ción, o cuando los menores muestran cierto temor, rechazo u otras dificultades deri-
vadas de las circunstancias familiares, para la relación con el progenitor no custodio 
u otros familiares, haciéndose necesario establecer pautas reguladas y progresivas 
en los contactos por los profesionales del Servicio técnico de punto de encuentro.

En las comarcas de Barcelona solo hay 17 puntos de encuentro; 4 en Barcelona 
ciudad, Hospitalet de Llobregat, Gavà, El Prat de Llobreat, Vilanova i la Geltrú, Ba-
dalona, Mataró, Sant Cugat del Vallès, Sabadell, Terrassa, Mollet del Vallès, Grano-
llers, Vic y Manresa. En Tarragona hay 3; Tarragona, Reus y Tortosa. En Lleida hay 
uno en la capital y en Gerona hay uno en la capital y uno más en Figueres.

Hay que tener en cuenta igualmente que la Memoria del TSJC 2015 indica que 
los asuntos de familia, así como los de violencia de género han aumentado.

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. Crear más puntos de encuentro en Cataluña, de tal forma que en cada muni-

cipio se adecuen, en función del número de habitantes, los establecimientos nece-
sarios para que se pueda llevar a cabo la función de entrega y recogida de menores 
cuyos progenitores se hallen en situación de separación conflictiva.

2. Establecer un plan de colaboración con los entes locales a fin de que presten y 
gestionen estos servicios mediante los instrumentos y en los términos que prevé el 
Texto Refundido de la ley municipal y de régimen local de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; María Francisca Valle Fuentes, 

Laura Vílchez Sánchez, diputadas, GP Cs

Proposta de resolució sobre els ensenyaments artístics superiors
250-01006/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58595 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Susana Beltrán García, 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 las 
enseñanzas artísticas superiores, para que sea sustanciada ante la Comissió de Cul-
tura, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
Las enseñanzas artísticas superiores en España (Música, Danza, Arte dramáti-

co y Diseño) se encuentran en la actualidad en una situación muy crítica, injusta y 
netamente desfavorecida respecto de otras disciplinas. A pesar de estar reconocidas 
como enseñanzas superiores, sus estructuras, funcionamiento, profesorado, gestión 
y organización están todavía incardinados dentro de las enseñanzas escolares de 
Secundaria, lo cual les priva de autonomía y les impide su plena integración en el 
Espacio Europeo de Educación Superior.

Actualmente, los centros de enseñanzas superiores carecen de la autonomía que 
les corresponde para tomar decisiones académicas y de organización en cuanto a 
calidad de programas, títulos, programas de intercambio, movilidad de alumnos y 
profesorado, posibilidad de recepción de profesores visitantes, convenios de cola-
boración con instituciones locales, nacionales, europeas e internacionales, prácticas 
laborales, criterios y sistema de evaluación, de calificación, convocatorias extraordi-
narias, ratios de profesores y alumnos por especialidad, entre otras. Esas decisiones 
las toman en su lugar organismos superiores que no conocen a fondo la realidad del 
centro, su especificidad y su profesorado y que dificultan enormemente una correcta 
gestión y gobierno del centro.

Las enseñanzas artísticas deberían integrarse en el sistema universitario, con 
un sistema nuevo de selección de profesorado, basado en la calidad y la especiali-
zación. Para que las enseñanzas artísticas superiores puedan estar al mismo nivel 
que las del resto de Europa es necesario equiparar titulaciones con Europa. Así, es 
preciso que los centros que impartan las enseñanzas mencionadas tengan la posibi-
lidad de desarrollarse como centros de investigación, creación científica, artística e 
interpretativa. En las circunstancias actuales no pueden ni siquiera optar a las con-
vocatorias oficiales de I+D+i lo que impide, a su vez, que los docentes desarrollen 
una carrera investigadora y profesional.

Por todo lo expuesto es necesario que todas las enseñanzas artísticas superiores 
se adapten al marco existente en Europa puesto que todavía hay muchos centros en 
los que no se puede impartir los tres niveles (Grado, Máster y Doctorado).

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 coordinarse con 

el Gobierno de España para
1. Establecer un marco normativo en la presente legislatura que permita la ads-

cripción de los centros de Enseñanzas Artísticas Superiores y de sus titulaciones en 
el sistema universitario.

2. Situar las Enseñanzas Artísticas Superiores, a sus estudiantes y profesorado 
como parte integrante y real del Espacio Europeo de Educación Superior, en las 
mismas condiciones y el mismo rango que disfrutan el resto de estudiantes y profe-
sores europeos del ámbito artístico.

Palacio del Parlamento, 19 de abril de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Susana Beltrán García, diputada, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre el pagament amb efectes retroactius de 
l’import de les prestacions per dependència
250-01007/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58596 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz, Carmen de Rivera i Pla, 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 pago de 
las cantidades por efectos retroactivos de las prestaciones por dependencia, para que 
sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La prestación por cuidador no profesional para las personas atendidas por su en-

torno familiar, regulada por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de protección de la 
autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, estable-
cía que la concesión de la prestación tenía efectos desde el momento de la solicitud. 
A raíz de la infrafinanciación de esta Ley y del Real decreto ley 8/2010 que abría 
la posibilidad que la administración aplazase el pago de las cantidades correspon-
dientes, un buen número de personas tienen actualmente pendiente de cobro alguna 
cantidad. Este Real decreto ley posibilitaba establecer un pago fraccionado de hasta 
cinco años des

de la fecha de la resolución firme de reconocimiento expreso de la prestación.
Tal y como recoge el Síndic de Greuges en su informe anual de 2016, durante 

el período 2015 y 2016 un gran número de personas afectadas denunciaban el in-
cumplimiento del calendario de pagos y también la falta de información sobre las 
previsiones de pago. Actualmente, según denuncia el Síndic en su informe, aún hay 
muchas personas que tienen pendiente cobrar alguna cantidad a los efectos retroac-
tivos de la prestación.

Lamentablemente, la demora ha afectado mayoritariamente a personas adultas, 
de edad avanzada, cosa que los ha perjudicado notablemente. Estos se encontraron, 
no sólo primero con que la administración les aplazaba unilateralmente el pago 
cinco años, sino que también posteriormente no se cumplía el programa de pagos 
establecido.

Además, el Síndic denuncia que estas decisiones de aplazar y fraccionar los pa-
gos, así como el calendario establecido para hacer efectivos estos pagos, no siempre 
se han reflejado en una resolución administrativa expresa. Del mismo modo que no 
siempre se dictan estas resoluciones expresas para la calendarización de los pagos, 
la administración tampoco informa a las personas cuando, llegado el momento de 
hacer el pago, no lo hacen. También se han detectado casos en que la administra-
ción deduce las cantidades abonadas en exceso, pero sin dictar, otra vez, resolución 
administrativa expresa que concrete la situación con todos los datos esenciales de 
la incidencia.

Estas malas prácticas administrativas, generan indefensión para la ciudadanía 
que no saben qué, cuándo y cómo pueden ejercer acciones para defender sus dere-
chos como ciudadanos. Es urgente que se incremente la transparencia para dotar 
con más seguridad jurídica a los ciudadanos ante la indefensión que la adminis-
tración los somete con las malas prácticas administrativas anteriormente descritas.

Asimismo, sería conveniente el estudio de nuevas medidas o el restablecimien-
to de algunas que en la práctica se demuestran idóneas para remediar los nocivos 
efectos de los retrasos de la administración que padecen tanto los prestadores como 
los beneficiarios. Al respecto, cabe estudiar el restablecimiento del convenio espe-
cial de la Seguridad Social de los cuidadores no profesionales de personas en situa-
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ción de dependencia como medida que incentive la prestación directa y/o familiar 
de los servicios y evite los daños que acaben repercutiendo en el bienestar de los 
beneficiarios.

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. Elaborar un plan específico para la liquidación de la deuda correspondiente 

a las cantidades pendientes en concepto de efectos retroactivos de las prestaciones 
para cuidadores no profesionales, dando la máxima prioridad a estos pagos y adop-
tando las medidas adecuadas para alcanzar este mismo año el pago total pendiente.

2. Adoptar todas las medidas necesarias para que se adopten resoluciones ad-
ministrativas expresas para cada situación concreta que puedan devenir durante el 
período de liquidación de las deudas pendientes, así como por todos los trámites 
que puedan surgir.

3. Garantizar que los procedimientos administrativos se ajusten a la legalidad 
vigente, como garantía para los administrados para que puedan impugnar o pedir 
la revisión del proceso, si procede, en caso que se vean vulnerados sus derechos.

4. Dar cuenta a este Parlament de la situación de liquidación de las deudas pen-
dientes por efectos retroactivos de las prestaciones de dependencia en el plazo de 
dos meses desde la aprobación de la presente resolución.

5. Atendiendo a las obligaciones que dimanan de la Llei 19/2014, del 29 de des-
embre, de transparència, accés a la informació pública i bon Govern, introducir los 
datos de las cantidades pendientes de pago por parte del Departament d’Afers So-
cials i Familia correspondientes a los efectos retroactivos de la concesión de la pres-
tación de cuidador no profesional en el apartado de la dependencia.

6. Proponer en la Comisión para el análisis de la Situación del Sistema de la De-
pendencia el estudio del restablecimiento del convenio especial con la Seguridad 
Social de los cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia 
como medida que incentive la prestación familiar directa de los servicios, la cual 
podría servir para reducir así la actual situación de retrasos casi perpetuos y evitar 
la aparición de nuevas situaciones de retraso endémico.

Palacio del Parlamento, 3 de mayo de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portavoz; Carmen de Rivera i Pla, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre el centre de dia i residència per a gent 
gran de Llançà
250-01008/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 58597 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Rafel Brugue-

ra Batalla, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre el centre de dia i residència per a la gent gran de Llançà (Girona), per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El procés d’envelliment de la població en general, s’inicia entre els 65 i 70 anys, 

quan comencen a detectar-se canvis cognitius i físics importants. Per tal de millorar 
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el seu procés d’envelliment es fa necessari un correcte tractament, així com la provi-
sió de serveis residencials i assistencials per a la millora de la seva qualitat de vida.

Aquests serveis no són presents de manera homogènia arreu del territori de Ca-
talunya. A la província de Girona hi ha una gran manca de places residencials i ge-
riàtriques amb més de 2.400 persones actualment en llista d’espera.

L’Alt Empordà és una de les comarques on la mitjana d’edat és més alta.
La població de Llançà disposa d’un centre de dia ubicat a la planta baixa d’un 

edifici de titularitat municipal i que ha quedat totalment obsolet. Un centre com a 
únic recurs per fer front a la demanda i a les necessitats de la gent gran del municipi, 
sense sortides enjardinades ni zones àmplies per al benestar dels usuaris, amb una 
única sala molt limitada que serveix per totes les activitats de manera indiferencia-
da, ja sigui per dinar, berenar, mirar el televisor, fer manualitats, lectura, etc., i que 
no pot acollir a totes les persones que necessiten del servei, donat que no té ni espai 
ni capacitat suficient per assumir un nombre superior a les 22 places disponibles.

Per tal de poder acompanyar a les persones grans en aquestes etapes de final de 
vida de manera digna, calen recursos nous i actuals per evitar que la gent hagi d’en-
vellir fora de casa.

Aquests recursos no són presents de manera homogènia arreu de Catalunya.
L’índex d’envelliment de la població de la comarca de l’Alt Empordà, entenent-se 

com la proporció de la població major de 65 anys versus la població menor de 15 
anys, és un 108%.

A aquest fet, cal sumar-hi la necessitat de més places residencials, que es posa de 
manifest en el document de la programació territorial 2015-2018 del Departament 
de Benestar Social i Família, on s’apunta a un increment d’entre 151 i 302 places 
residencials a nivell comarcal.

Per aquests motius exposats anteriorment, l’Ajuntament de Llançà proposa ini-
ciar, en uns terrenys de titularitat municipal, un projecte molt necessari i d’especial 
interès per a tota la població més gran de 65 anys de Llançà i les poblacions del vol-
tant: la construcció d’una nova residència geriàtrica i centre de dia.

El terreny on s’ubicarà el nou edifici es troba en un emplaçament immillorable, 
en una àmplia avinguda a l’entrada de la població, d’una superfície total d’11.264 
m2 amb grans espais verds i enjardinats, assolellat, de fàcil accés per als usuaris, i 
situat estratègicament tant per la seva proximitat amb la frontera francesa, com amb 
les poblacions veïnes, amb un màxim de 15-20 minuts de desplaçament des de les 
seves residències habituals de fora la població fins al centre de dia.

En aquests moments, el centre de dia té una ocupació del 100% de les places, 13 
de les quals són públiques i 9 són privades i amb una llista d’espera considerable; no 
només de persones del municipi de Llançà sinó també dels municipis més propers.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Portar a terme un estudi de viabilitat i la redacció del projecte bàsic i d’execu-

ció d’una nova residència i centre de dia al municipi de Llançà (Alt Empordà)
2. Dotar una partida econòmica i pressupostària tant per la citada redacció del 

projecte bàsic i executiu com per la pròpia execució material de la citada infraes-
tructura d’interès públic supramunicipal.

Palau del Parlament, 24 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Rafel Bruguera Bata-

lla, diputats, GP SOC
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Proposta de resolució sobre la millora de les tarifes d’accés a 
l’aeroport i l’increment de viatgers de la línia 9 del metro
250-01009/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58617 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Marina Bravo Sobrino, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
millora de les tarifes d’accés a l’aeroport i l’increment de viatgers de la línia 9 de 
metro, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
La línia 9 Sud del Metro de Barcelona va obrir les portes el 12 de febrer de 2016, 

amb l’entrada en funcionament de 15 noves estacions i 20 quilòmetres de xarxa fer-
roviària entre les parades de Zona Universitària i Aeroport T1. La nova infraestruc-
tura va unir així els municipis de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i el Prat de 
Llobregat amb les dues terminals de l’aeroport. La freqüència de trens de la línia 
9 Sud és de set minuts en dia laborable. El passat mes de febrer va fer un any de la 
seva entrada en funcionament, amb menys passatgers dels que s’havien previst ini-
cialment. En un dia feiner, l’L9 Sud registra 50.000 viatgers de mitjana, segons les 
dades estimades per Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), un terç per sota 
de les previsions inicials de trànsit, que se situaven en els 75.000 usuaris diaris en 
un dia feiner. De moment, la línia 9 Sud es veu afectada per la manca de continuïtat 
de la infraestructura en el tram central, que encara està pendent d’executar, i el fet 
que les estacions de Camp Nou, Ciutat Aeroportuària i La Ribera no hagin entrat en 
funcionament. També es preveu que el trànsit d’usuaris a la línia 9 sud s’incremen-
ti quan el 2018 entrin en funcionament dues estacions del ramal de la Zona Franca 
(que rebrà la denominació de línia 10 Sud).

En quant a la connexió amb l’aeroport de Barcelona - El Prat, al cap d’un any en 
funcionament les noves estacions Aeroport T1 i Aeroport T2 de la línia 9 sud del 
metro només transporten respectivament 5.600 i 2.200 passatgers al dia, una xifra 
molt baixa en comparació amb Rodalies Aeroport T2, amb 10.500 viatgers diaris.

Si bé es cert que la línia 9 sud no s’ha concebut únicament per accedir a l’aero-
port i que complementa a altres modes de transport, el sistema de metro es justifica 
precisament pel seu ús massiu. Per això, per tal d’aprofitar la infraestructura exe-
cutada, és absolutament imprescindible atreure més viatgers, més tenint en compte 
la gegantina inversió feta. En la actualitat la política tarifaria de l’accés a l’aeroport 
mitjançant la línia 9 resulta totalment dissuasòria, i la integració amb la xarxa de 
Rodalies es molt deficient, tot i ser una combinació més ràpida amb el centre de Bar-
celona que la combinació de línia 9 més línia 1 de metro.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Millorar la política tarifaria d’accés a l’aeroport amb la línia 9, promocionar el 

seu ús i augmentar la seva integració amb la resta de modes de transport mitjançant: 
a. Una campanya temporal de promoció en la que es permeti l’accés amb les T10 

(d’una a sis zones) a les estacions Aeroport T1 i T2, sense necessitat de compra de 
cap altre títol ni pagament de cap suplement, per tal de donar a conèixer la nova línia 
entre els usuaris habituals de transport públic i promocionar el seu ús. La campanya 
hauria de portar-se a terme durant els mesos de més afluència a l’aeroport i ser in-
formada convenientment.
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b. L’establiment d’un sistema (permanent) que permeti l’ús de les T10 a les es-
tacions Aeroport T1 i T2 sense l’obligació de comprar un nou títol, per millorar la 
integració amb la resta de modes de transport (bus, Rodalies...). En la actualitat les 
persones usuàries de les targetes T10 d’una a sis zones estan obligades a comprar a 
més el Bitllet Aeroport amb un cost extra de 4,50 €. El nou sistema haurà de perme-
tre l’accés a les estacions de l’aeroport amb el pagament, si escau, d’un suplement de 
més baix cost, que hauria de ser encara més reduït per les T10 de dues zones o més.

2. Potenciar la combinació de Rodalies i Metro L9 sud, mitjançant: 
a. L’habilitació a les màquines autovenda de l’aeroport i també de totes les esta-

cions de Rodalies de Catalunya de la venda bitllets senzills combinats de Rodalies 
més Metro L9 Aeroport T1 i T2, amb accés fàcil i ràpid per l’usuari.

b. La millora a totes les estacions de Rodalies de la informació de la connexió de 
l’estació del Prat amb la línia 9 per accedir a les terminals 1 i 2 de l’aeroport.

c. Analitzar la demanda induïda a l’estació del Prat per la posada en servei de la 
línia 9 de metro i millorar, si escau, l’oferta d’aturada de trens de Rodalies a aques-
ta estació.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre l’estudi d’un accés ferroviari a la 
terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01010/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58618 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Marina Bravo Sobrino, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre el estudio de un acceso ferroviario pasante a la terminal T1 del aeropuerto de 
Barcelona - El Prat, para que sea sustanciada ante la Comissió de Territori, con el 
siguiente texto: 

Exposición de motivos
El aeropuerto de Barcelona tiene más de 40 millones de pasajeros al año y una 

proporción relativamente baja de pasajeros en conexión, es decir que la mayoría de 
ellos necesita transporte a y desde el aeropuerto y son potenciales usuarios del tren.

La actual estación de Aeroport de Rodalies de Barcelona tiene los días conta-
dos ya que está en obras el nuevo acceso ferroviario al aeropuerto, que tendrá dos 
paradas nuevas: una en la nueva terminal T1 y otra en la antigua T2, pero más con-
veniente que la estación actual. Esta conexión, tal y como está diseñada, introduce 
como única mejora sobre la existente servir a las dos terminales, pues continuará 
conectando sólo con Barcelona a modo de lanzadera. En la actualidad existen ade-
más conexiones por metro (L9) y un servicio directo de autobuses (Aerobús), ambos 
con frecuencias muy superiores al ferrocarril actual. No se han definido los servi-
cios, pero se habla de una «lanzadera» desde Barcelona-Sants, aunque también po-
dría ser desde otro punto de Barcelona como la Estación de Francia (o Sagrera en el 
futuro), sin una sustancial ampliación de las frecuencias actuales.

Una mejora trascendental podría ser convertir este nuevo acceso en un enlace 
de tercera generación, es decir, integrado en la red de cercanías y regionales del sur 
de Barcelona como una estación más de paso. Se trataría de hacer el ramal del ae-
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ropuerto pasante por el mismo, desviando o desdoblando la línea de Vilanova entre 
Viladecans o Gavá y el Prat, haciéndola pasar por el aeropuerto. De esta forma los 
trenes podrían salir de Barcelona, parar en el aeropuerto, y continuar hacia el sur 
(Vilanova, Tarragona...), lo que justificaría frecuencias muy superiores a las actuales 
y una mejor conectividad con todo el territorio.

El paso por el aeropuerto implicaría penalizar el tiempo de viaje a los trenes de 
la línea de Vilanova que se desviaran por él entre 5 y diez minutos por el incremento 
del recorrido, la velocidad reducida por los radios de curvatura y las paradas en una 
o ambas terminales, pero tendría las siguientes ventajas: 

– Supondría integrar realmente el aeropuerto con una estación pasante en la red 
de Rodalies de Cataluña al estilo de Zürich, Amsterdam y Frankfurt, que son unos 
de los mejores ejemplos de intermodalidad aeropuerto-ferrocarril del mundo.

– Se podría pasar de los dos trenes hora en la actualidad a más de 10 sin incre-
mentar en tráfico en los túneles de Barcelona ni aumentar la saturación de la esta-
ción de Sants, sencillamente desviando por el aeropuerto gran parte de los actuales 
cercanías o regionales.

– Las actuales frecuencias que finalizan en el aeropuerto continuarían hacia el 
sur, mejorando las frecuencias de paso de trenes por estaciones como Viladecans, 
Gavá o Castelldefels.

– En caso de duplicación, los trenes semidirectos podrían seguir circulando por 
la vía actual, para no penalizar los tiempos de viaje.

– Se dotaría de una excelente conectividad al aeropuerto a toda la costa sur de 
Catalunya hasta Tarragona, Salou/Reus y más allá incluso, ya que muchos los trenes 
de cercanías y media distancia podrían parar en el aeropuerto.

– También los trenes del norte podrían continuar hacia el aeropuerto después de 
atravesar Barcelona, acercando el aeropuerto a todas las poblaciones de la línea de 
Portbou.

– No afecta a otras opciones de servicio como el mar-mar montaña-montaña o 
el cambio de ancho de la red, que podrían adaptarse fácilmente a esta modificación.

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 realizar un estu-

dio de rentabilidad socioeconómica y ambiental de la prolongación de la conexión 
ferroviaria al aeropuerto (actualmente en construcción) hasta su enlace, más al sur, 
con la actual red ferroviaria, con el objetivo de conseguir en el futuro estaciones de 
cercanías pasantes en las dos terminales del aeropuerto, integradas en la red de Ro-
dalies. El estudio deberá contemplar un análisis de los posibles servicios a ofrecer 
y de la demanda potencial de viajeros de cada uno de ellos, así como de los tiem-
pos de viaje de los distintos recorridos.

Palacio del Parlamento, 4 de mayo de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Marina Bravo Sobrino, diputa-

da, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre el Consell General de Serveis Socials
250-01011/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 58677 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el Consell General de 
Serveis Socials, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’article 166 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya estableix la competència ex-

clusiva de la Generalitat en matèria de serveis socials. Aquesta matèria es troba 
actualment regulada amb caràcter general per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de 
serveis socials, la qual estableix la necessitat d’implicar la ciutadania en el sistema 
de serveis socials, tant en allò referent a la definició de les necessitats, com en la 
presa de decisions i en la gestió dels serveis. En el seu Títol IV, aquesta Llei regula 
la participació cívica en tots els nivells dels serveis socials, d’acord amb els principis 
d’una administració relacional. En concret, el seu articulat determina que la finalitat 
de la participació és integrar la deliberació en els processos de presa de decisions 
per adequar el sistema de serveis socials a les necessitats de les persones i la seva 
diversitat, essent els objectius d’aquesta participació la implicació de tota la societat 
en els assumptes socials, la prevenció de la fragmentació social, la innovació en la 
prestació dels serveis i el reforçament de les xarxes socials de suport.

La llei de serveis socials estableix com a òrgan superior de participació en matè-
ria de serveis socials el Consell General de Serveis Socials, que té els seus antece-
dents en la Llei 26/1985, de 27 de desembre, de serveis socials de Catalunya. L’ac-
tual llei incorpora uns canals de participació més amplis que l’anterior, substituint 
els existents consells sectorials per comissions sectorials i ampliant els òrgans del 
Consell General amb una comissió funcional de seguiment del desenvolupament de 
la gestió i la programació dels serveis socials. Crea, també, els consells territorials, 
els consells municipals i els consells supramunicipals de serveis socials com a ca-
nals de participació cívica en el sistema de serveis socials, la constitució dels quals 
encomana als ens locals perquè els estableixin en base a uns mateixos criteris. Fi-
nalment estableix la participació també en l’àmbit dels centres de serveis socials.

A partir de l’aprovació del Decret 202/2009, de 22 de desembre, dels òrgans de 
participació i de coordinació del Sistema Català de Serveis Socials, es regula el fun-
cionament del Consell General de Serveis Socials. A part dels òrgans de participa-
ció, la Llei de serveis socials crea el Comitè d’Avaluació de Necessitats de Serveis 
Socials.

Pel que fa al Consell General de Serveis Socials, aquest òrgan no ha estat con-
vocat amb la suficient periodicitat atesa la situació de greu crisi social i de tensió 
dels serveis socials a Catalunya. Afortunadament, el Govern de Catalunya, atesa les 
diverses propostes de resolució aprovades en seu parlamentària, va convocar la dar-
rera sessió del Consell el passat mes de setembre de 2016.

El Decret indica que el Consell General de Serveis Socials pot ser convocat to-
tes les vegades que es considerin oportunes i, obligatòriament, com a mínim un cop 
l’any.

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



BOPC 406
11 de maig de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 43 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a convocar, durant l’any 2017, una 

reunió semestral del Consell General de Serveis Socials.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell d’Avaluació 
de Necessitats Socials
250-01012/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 58678 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució per a la Convocatòria del 
Consell d’Avaluació de Necessitats Socials, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El desplegament de la Llei 12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials estableix 

un marc normatiu de referència, que fixa les prestacions a l’abast dels ciutadans i les 
ciutadanes per a cobrir les seves necessitats socials.

Però, més enllà d’aquest fet, la llei va implicar també avenços importants en 
l’àmbit de la millora de la qualitat dels serveis, la formació dels professionals, la 
descentralització o la participació, entre d’altres.

Un dels aspectes claus que la llei preveu és la creació del Comitè d’Avaluació de 
Necessitats dels Serveis Socials (CANSS). Aquest neix com a òrgan de coordinació 
del sistema català de serveis socials, juntament amb el Consell de Coordinació de 
Benestar Social, i té la finalitat d’estudiar les necessitats socials de la població, al-
hora que ha d’avaluar l’eficiència del sistema.

És un ens, doncs, molt necessari per a poder portar a terme una política social 
efectiva. Una política social que ofereixi respostes vàlides als ciutadans i les ciuta-
danes. La tasca del CANSS ha de fer possible un intercanvi fluid d’informació en-
tre les diferents branques de les polítiques públiques que es dediquen a treballar pel 
benestar de la població, i possibilitar una millor entesa entre els àmbits de l’educa-
ció, la sanitat, el mercat de treball i els serveis socials, per a trobar estratègies coor-
dinades d’inclusió al nostre país.

A part, el CANSS té encomanada, també, una tasca d’assessorament imprescin-
dible per a fer avançar el sistema cap a estàndards de qualitat més elevats. El nostre 
repte hauria de ser el d’acostar-nos als nivells de benestar dels països europeus més 
avançats en drets socials. D’aquí que necessitem òrgans de control de primer nivell 
que ens ajudin a arribar-hi. Per això, el Comitè està format per persones expertes en 
els àmbits socials. Amb la seva expertesa aporten solvència i prestigi, i fan possible 
que els serveis socials es consolidin com una eina bàsica pel manteniment de la co-
hesió i el foment de la igualtat d’oportunitats a la nostra societat.

Davant la importància estratègica i social d’aquest Comitè, el Govern de Catalu-
nya no ha convocat una nova reunió des de l’any 2011, tot just durant un període en 
què l’anàlisi de les polítiques públiques requerien d’un seguiment acurat i d’un anà-
lisi de la seva capacitat d’influència i transformació, el Comitè no ha estat convocat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Convocar, en el termini d’un mes a partir de l’aprovació d’aquesta proposta de 

resolució, una nova reunió del Comitè d’Avaluació de Necessitats dels Serveis So-
cials (CANSS).

2. Establir un calendari de reunions de tal manera que el Comitè es reuneixi, 
com a mínim, 3 cops l’any.

3. Donar compte al Parlament de Catalunya dels resultats d’aquest Comitè així 
com a tots els grups polítics amb representació parlamentària.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el mètode Lidcome com a tractament 
primerenc de la tartamudesa
250-01013/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58694 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Noemí de la Calle Sifré, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre el Método Lidcome como tratamiento temprano de la tartamudez, para que 
sea sustanciada ante la Comissió de la Infància, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según la Associació de Tartamudesa de Catalunya, el 1% de la población mun-

dial padece tartamudez (más de 70 millones de personas en todo el mundo), 75.000 
de ellas en Cataluña, un 5% de los cuales son niños. La tartamudez es un problema 
que de prevenirse a tiempo puede llegar a corregirse totalmente en el 80% de los 
casos, según asegura la Fundación Española de Tartamudez. Pero ignorar esta dis-
función, que se agrava a medida que el entorno social rechaza a las personas que la 
padecen, complica la situación hasta hacerla irreversible.

Es habitual que los niños pequeños, entre 2 y 5 años, no tengan una fluidez total 
en el habla hasta que aprenden a organizar las palabras y las frases. Sin embargo, 
hay que ser conscientes de que las disfluencias del niño pueden ser atípicas, por lo 
que es imprescindible diferenciarlas de las más corrientes para tratarlas lo antes po-
sible. La detección temprana o precoz de la tartamudez es vital para el futuro del 
niño, por lo que es muy importante realizar una consulta preventiva con un terapeu-
ta del lenguaje especializado y no esperar, ya que cuanto más cerca del inicio del 
síntoma se intervenga, mejor será el resultado. Actualmente existen determinados 
métodos de diagnóstico modernos que permiten diferenciar los errores normales de 
la fluidez de las expresiones indicadoras del inicio de una tartamudez; estableciendo 
distintos tipos de tratamiento y de intervención, que pueden ser directamente con el 
niño (intervención directa) o a través de sus padres (intervención indirecta), forma 
que se suele utilizar en los más pequeños.

La Fundación Española de la Tartamudez ha puesto en marcha el método Lid-
combe en España, desarrollado por un equipo de investigación dirigido por el pro-
fesor Mark Onslow, compuesto por investigadores de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, de la Universidad de Sidney y los clínicos de la Unidad de Tartamudez, de 
Bankstown Servicio de Salud. Este programa está centrado en el tratamiento tem-
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prano de la tartamudez y es utilizado por el 80% de los logopedas australianos. Los 
estudios realizados hasta el momento revelan que el 5% de los niños empiezan con 
esta disfunción entre los 2 y los 6 años, etapa en la que se desarrolla el aprendizaje 
del lenguaje, porcentaje del cual el 80% de los casos puede llegar a remitir. La no-
vedad que aporta este método es que se trata de un programa en el que los padres 
ayudan al niño en su entorno cotidiano y familiar, siempre en un ambiente de juego, 
sin agobios y sin cargarle la responsabilidad de hablar diferente. El papel del logo-
peda se centra en enseñar a los padres a llevar a cabo el tratamiento, sin interferir en 
el día a día del niño, y teniendo en cuenta que cada niño y cada familia es diferente.

La Fundación Española de la Tartamudez, en una primera fase de implantación 
en España del Programa Lidcombe, ha formado a varios profesionales logopedas de 
distintas comunidades autónomas del territorio nacional en este método. Una vez 
haya finalizado este período, la Fundación procurará la divulgación y formación so-
bre el método a todos aquellos profesionales que tratan con niños con disfluencias 
que lo deseen.

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. Estudiar la posible utilización del Método Lidcome como tratamiento tempra-

no de la tartamudez, incluyendo la posibilidad de realizar pruebas piloto en centros 
educativos y sociales de Cataluña y contando con el asesoramiento integral de los 
expertos en dicha materia.

2. Establecer canales de comunicación y diálogo constantes y fluidos con los lo-
gopedas que participen en este estudio, con el objetivo de dar a conocer la experien-
cia y discernir la conveniencia de incorporar este método a la Cartera de Servicios 
sociales de la Generalitat de Cataluña.

Palacio del Parlamento, 4 de mayo de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Noemí de la Calle Sifré, dipu-

tada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de 
coneixement i conscienciació de la població sobre la tartamudesa
250-01014/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 58695 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Noemí de la Calle Sifré, diputa-

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre una campaña de conocimiento y concienciación de la población sobre la tarta-
mudez, para que sea sustanciada ante la Comissió de Treball, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 1% de la población mundial padece tartamudez; más de 70 millones de perso-

nas en todo el mundo. En Cataluña son 75.000 las personas con este trastorno, que 
se caracteriza por repeticiones e interrupciones involuntarias en el discurso oral.

Tanto la Fundación Española de la Tartamudez como l’Associació de la Tar-
tamudesa de Catalunya denuncian la marginación social y laboral que sufren los 
afectados de tartamudez por el desconocimiento de la sociedad. Un hecho que se ha 
agravado con la crisis: el 80% de las personas con tartamudez no posee trabajo, ya 
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que la mayoría de las veces las empresas escogen personas menos preparadas, antes 
que escoger a una persona con este trastorno, por prejuicios sociales que vinculan 
habitualmente a las personas tartamudas a un bajo nivel intelectual. Estos prejuicios 
terminan aislando socialmente a la persona con tartamudez.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Realizar una campaña de concienciación y sensibilización de la población 

sobre la tartamudez, con motivo del día 22 de octubre, Día Internacional del Co-
nocimiento de la Tartamudez. Dicha campaña incluirá, entro otros, programas de 
divulgación en la televisión pública con el objetivo fundamental de eliminar el aco-
so escolar y la discriminación social hacia las personas tartamudas, así como dar a 
conocer la problemática asociada de inserción laboral de las personas tartamudas.

2. Realizar un estudio integral sobre la necesidad de implantación de planes de 
inserción laboral para personas con tartamudez.

Palacio del Parlamento, 4 de mayo de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Noemí de la Calle Sifré, dipu-

tada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la violació de l’ordre democràtic a 
Veneçuela
250-01015/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 58734 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlamento
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz, Juan Milián Querol, diputado del Grup 

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido por los 
artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de reso-
lución sobre la violación del orden democrático en Venezuela, para que sea sustan-
ciada ante el Ple del Parlament, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
La comunidad internacional viene mostrando una profunda preocupación por el 

deterioro del estado de derecho en la república bolivariana de Venezuela en los últi-
mos años. Cabe destacar, sin ir más lejos, la resolución 1078 (2108/17) de la Organi-
zación de Estados Americanos para la defensa de la separación de poderes, o la re-
solución no legislativa del Parlamento Europeo del 27 de abril de 2017 así como las 
numerosas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General 
de las Naciones Unidas (7/2015, 26/2015 o 26/2014). También podemos destacar las 
reiteradas resoluciones, dictámenes y declaraciones, provenientes de la Unión Euro-
pea, de organismos regionales y de las principales organizaciones no gubernamen-
tales encargadas de velar por los derechos humanos.

Una de las últimas pruebas del ataque a la democracia y la legalidad es la sen-
tencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela 
156/2017 en las que asume las competencias de la Asamblea Nacional de Vene-
zuela, vulnerando la separación de poderes siendo éste un valor democrático fun-
damental que no debe ser menoscabado, y que ha sido declarada como ilegal por la 
Fiscal General.

Además, del 4 al 16 de abril de 2017 se arrestaron a 538 manifestantes, de los 
cuales 89 siguen privados de libertad con audiencia de presentación todavía pendien-
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te y 32 ya han sido juzgados y condenados. Se cuentan además decenas de heridos 
y fallecidos. Este drama se une al de las decenas de presos políticos y sus familias.

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

Propuesta de resolución
1. El Parlament de Cataluña muestra una profunda preocupación por la situación 

de Venezuela, por este motivo, insta al Govern de la Generalitat a transmitir al Go-
bierno de España la condena por el deterioro democrático de Venezuela y le pida al 
Gobierno de la República Bolivariana que restituya la independencia de sus institu-
ciones y de la seguridad jurídica.

2. El Parlament de Cataluña manifiesta que no puede existir democracia sin res-
peto a la legalidad y a los Derechos Humanos, por eso expresa su máxima preocu-
pación frente a los episodios de represión vividos en Venezuela.

3. El Parlament de Cataluña expresa su máxima solidaridad con todos los presos 
políticos reclusos por el Gobierno de Venezuela y reclama su inmediata liberación.

Palacio del Parlamento, 5 de mayo de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Juan Milián Querol, diputado, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la regulació de la instal·lació de 
comptadors intel·ligents
250-01016/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC, GP CSP

Reg. 58949 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 09.05.2017

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

d’Unitat Popular-Crida Constituent, Joan Giner Miguélez, diputat del Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot i Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup 
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la 
regulació de la instal·lació de comptadors intel·ligents, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, amb el text següent: 

Exposició de motius
Per incompliment de la normativa europea
L’Ordre IET/290/2012, de 16 de febrer, per la qual es modifica l’Ordre 

ITC/3860/2007, de 28 de desembre, per la qual es revisen las tarifes elèctriques 
a partir de l’1 de gener de 2008 relativa al pla de substitució de comptadors, recti-
ficava l’agenda de desplegament dels comptadors de mesura en subministraments 
d’energia elèctrica amb una potència contractada de fins a 15 kW, tot i que mantenia 
el termini final per a la implantació el 31 de desembre de 2018.

L’esmentada Ordre de 2012 marcava el calendari següent: abans del 31 desembre 
2014 s’havia de substituir un 35 per cent del total del parc de comptadors de fins a 
15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora; entre l’1 de gener de 
2015 i el 31 desembre 2016 s’haurà de substituir un 35 per cent del total del parc de 
comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada empresa distribuïdora i 
entre l’1 de gener de 2017 i el 31 desembre 2018 s’haurà de substituir un 30 per cent 
del total del parc de comptadors de fins a 15 kW de potència contractada de cada 
empresa distribuïdora. A més, ordre 2012/27/UE consideració 30 i art. nº 9 indica 
les condicions o exempcions per a instal·lar els comptadors.
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La mateixa Ordre instava les empreses distribuïdores «a comunicar directament 
els clients la data prevista per a la substitució dels seus comptadors tres mesos abans 
de dita data. Aquesta comunicació s’ha d’estendre a les corresponents empreses co-
mercialitzadores perquè tinguin constància de la substitució de comptador dels seus 
clients». És a dir, que el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme ordenava les empre-
ses una comunicació directa amb els usuaris i usuàries sense cap tipus de notificació 
o autorització dels ens locals i amb una simple comunicació a les comunitats autò-
nomes mitjançant un informe d’evolució de l’execució dels plans aprovats que con-
tingui una descripció detallada de les accions realitzades des de l’inici dels mateixos.

La mateixa Ordre 2012/27/UE (2) art. nº1 té com a objectiu i consideració una 
eficiència energètica del 20% per 2020, existint països com Alemanya que ja han 
postulat que aquests objectius en una llar mitjana, el consum de la qual és de 
3500Kw/any, mai no podrà assolir-se. I per això han decidit no aplicar el Decret 
Europeu sobre els comptadors de la mateixa manera. 2012/27/UE(56) (Art. –17.1-
17.2-17.3-17.4-17.5 –20.3 annex VII 1.1 –1.2.c annex IX part 1 g) iih) annex XIII).

Per restriccions d’Endesa a la lliure competència
Atès que Endesa Distribució Elèctrica (EDE) imposa restriccions a la lliure com-

petència, ja que impedeix que en la seva xarxa de distribució siguin instal·lats comp-
tadors telegestionables no fabricats per Enel, empresa pública italiana propietària 
d’EDE.

Atès que les restriccions són conseqüència de que els comptadors d’Enel no són 
interoperables, és a dir, no són intercanviables amb comptadors d’altres fabricants.

Atès que les restriccions afecten 13 milions d’usuaris de Catalunya, Aragó, Ba-
lears, Canàries, Andalusia i Extremadura, els que no poden exercir el seu dret a 
comprar o llogar el comptador en un mercat de lliure competència.

Atès que les restriccions, que li donen a EDE el monopoli sobre el 43% del mer-
cat de comptadors telegestionables, estan expressament prohibides en els articles 
101 i 102 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE).

Atès que EDE s’aplica aquestes restriccions amb l’aprovació de la Comissió Na-
cional dels Mercats i la Competència (CNMC), qui, fent cas omís de les reiterades 
advertències de la Comissió Nacional d’Energia (CNE), l’Agrupació de Fabricants 
de Comptadors Elèctrics (AFCE), Iberdrola, Unión Fenosa i Hidrocantábrico, al·lega 
en la seva Resolució de 2016.10.14 que «el sistema de telegestió i telemesura d’En-
desa, així com els equips i protocols de comunicacions associats, van ser autoritzats 
per la Direcció General de Política Energètica i Mines (DGPEM), tal com estableix 
el Reial Decret 1110/2007 en el seu article 9.8».

La CNMC calla que la DGEPM va donar la seva autorització el 11.05.2009, sa-
bent, per tant, que infringia el Mandat 441/2009, de 12.03.2009, de la Comissió Eu-
ropea, que insta a la creació d’estàndards europeus que garanteixin la interoperabi-
litat dels equips de mesura.

La CNMC calla igualment que l’autorització de la DGPEM incompleix també 
la Directiva 2009/72/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 13.07.2009, que 
estableix que «els Estats membres o qualsevol autoritat competent que designin han 
de garantir la interoperablidad dels sistemes de comptador intel·ligent que es van a 
utilitzar en els seus territoris respectius».

Atès que Endesa incompleix, a més, el que estableix el Ministeri d’Indústria en 
la condició general 10 de l’Annex II del Reial Decret 1725/1984; per la Junta d’An-
dalusia, en la seva Resolució de 19.04.2012 sobre la substitució, sense previ avís, 
del comptador electromecànic per un telegestionable, i per la Comissió Nacional 
d’Energia (CNE), en el seu informe de 2013.07.03 sobre la manipulació del equip de 
mesura, ja que no informa prèviament del dia i l’hora en la que realitzarà la substitu-
ció del comptador electromecànic pel comptador telegestionable d’Enel, la qual cosa 
impedeix a cada un dels 13 milions d’afectats, entre els quals es troben els ciutadans 
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de Catalunya, estar presents en aquesta operació i, en conseqüència, comprovar pos-
teriorment si els kWh facturats per Endesa coincideixen amb els kWh marcats per 
tots dos comptadors en el moment de la substitució.

Per falta de protecció de dades personals
Atesa que la posada en funcionament dels comptadors intel·ligents per mesurar 

els consums –i la futura implantació de xarxes intel·ligents–, obren la possibilitat 
d’obtenir i processar volums cada vegada majors de dades personals dels consumi-
dors i consumidores i posar-los a disposició de diferents destinataris, amb el conse-
güent risc per a la privacitat d’aquests. Una qüestió aquesta que preocupa i ha donat 
lloc a què des de diferents instàncies de la Unió Europea s’estiguin duent a terme 
actuacions tendents a conciliar el necessari desplegament dels sistemes de compta-
dor intel·ligent i de les xarxes intel·ligents amb la protecció de la privacitat dels con-
sumidors i consumidores.

Atès que el Grup d’Autoritats de Protecció de Dades creat per l’article 29 de la 
Directiva 95/46/CE, en el seu dictamen 12/2011 sobre el mesurament intel·ligent i 
després de sol·licitar una consulta prèvia al supervisor europeu de Protecció de Da-
des en les conclusions el supervisor manifesta que «el desplegament a escala euro-
pea dels sistemes de comptador intel·ligent pot oferir avantatges significatius encara 
que també pot comportar riscos considerables per a la protecció de les dades per-
sonals. Permet l’obtenció massiva de dades personals de les famílies i pot portar al 
seguiment del que fan els membres d’una família en la intimitat de les seves llars».

Atesa que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, en el seu informe de data 
22 de juny de 2015, recull un dictamen del Grup d’Autoritats de Protecció de Da-
des pel que aquest «considera que el tractament de les dades referides a la corba 
de càrrega horària resulta especialment sensible en tant que implica l’accés a al-
tres informacions alienes al mer dada del consum energètic, mostrant els hàbits de 
comportament del consumidor i permetent l’elaboració de perfils relacionats amb la 
seva conducta, que excedeixen del mer coneixement dels seus consums per afectar 
la seva esfera més privada», alhora que considera «que l’accés a la informació hauria 
de fundar-se en el consentiment inequívoc de l’afectat».

Atesa que l’AEPD entén que les dades del consum horari estan considerats dades 
personals als efectes de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció 
de dades de caràcter personal. Alhora que considera que el tractament d’aquestes 
dades representa una ingerència en l’esfera privada del consumidor, ara que a través 
dels mateixos es proporciona informació rellevant sobre els seus hàbits personals, 
però incomprensiblement la pròpia AEPD en aquest informe no els considera a pro-
tegir aquesta ingerència quan, tot seguit, els dóna legitimitat al distribuïdor perquè 
pugui accedir-hi incloent-los en l’article 6.2 de la Llei Orgànica 15/1999.

Atès que el Consell d’Estat ha emès un dictamen de data 2015.11.19, amb refe-
rència 936/2015, sobre el projecte de reial decret pel qual es modifiquen diferents 
disposicions en el sector elèctric, entre les quals el Consell considera, que perquè la 
regulació sigui efectiva i garanteixi l’adequada protecció de dades personals, es ga-
ranteixi que l’afectat té coneixement «ple» de l’accés i tractament de les seves dades 
de consum i que consent de manera «inequívoca» i «efectiva» a l’accés i al tracta-
ment mitjançant el consentiment del titular «previ» i exprés «.

Atès que l’article 7.2 de la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, assenyala com un 
dels supòsits d’intromissió il·legítima en l’àmbit de protecció d’aquesta Llei el de «la 
utilització d’aparells d’escolta, dispositius òptics, o de qualsevol altre mitjà per al 
coneixement de la vida íntima de les persones o de manifestacions o cartes privades 
no destinades a qui faci ús d’aquests mitjans, així com la seva gravació, registre o 
reproducció». Pel que es considera que d’aquest comptador, que utilitzarà senyals en 
la banda de freqüència d’entre 3KHz i 148,5KHz (3000Hz i 148.500Hz), per obtenir 
informació dels hàbits de consum de les vivendes alhora que emanaran immissions 
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electromagnètiques per la xarxa elèctrica sense estar apantallada, envairan la pro-
pietat, el que afectarà als drets, a la inviolabilitat de domicili, a la integritat física i 
a la salut de les persones.

Per afectació a la salut de les persones
Atesa la creixent preocupació social a molts barris, pobles i ciutats del nostre 

país, en relació amb les immissions cada dia majors i els possibles efectes sobre la 
salut de les persones, de les radiacions electromagnètiques provinents del desple-
gament dels anomenats comptadors intel·ligents, i especialment sobre els col·lectius 
més sensibles, com són, dones embarassades, nadons, nens i nenes, persones elec-
trohipersensibles, gent gran i persones malaltes.

Atès que la problemàtica que en aquests moments està presentant la instal·lació 
dels nous comptadors d’electricitat, es veu multiplicada per la implantació dels nous 
comptadors telegestionables de gas i d’aigua, que ja s’estan instal·lant, i que també 
presenten les mateixes problemàtiques tecnològiques en relació a la protecció de 
dades i a la protecció de la salut de les persones, ja que s’estructuren a partir d’un 
sistema de concentradors i /o d’antenes, que emetran radiofreqüències.

Atesa la Llei 9/2014 general de telecomunicacions, de 9 de maig, per controlar la 
instal·lació de les antenes de telefonia. Ens trobem els veïns en una situació d’inde-
fensió davant la col·locació d’uns concentradors que emetran radiofreqüències i for-
maran part de la contaminació electromagnètica al costat de les antenes.

Atès que nombroses publicacions científiques recents han demostrat que els 
CEM afecten els organismes vius a nivells molt per sota de la majoria de les direc-
trius internacionals i nacionals. Els efectes inclouen l’augment de risc de càncer, 
l’estrès cel·lular, l’augment de radicals lliures nocius, danys genètics, canvis estruc-
turals i funcionals del sistema reproductor, dèficits en l’aprenentatge i la memòria, 
trastorns neurològics i efectes negatius en el benestar general de els éssers humans.

Atès que l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa en la seva Resolu-
ció 1815 de 27 maig 2011 declara que «s’ha d’aplicar el Principi de Precaució quan 
l’avaluació científica permet determinar riscos amb suficient certesa. Especialment, 
en el context d’una creixent exposició de la població, inclosos especialment grups 
vulnerables com la joventut i els nens i les nenes, aspecte que podria generar costos 
humans i econòmics extremadament elevats per no actuar si refà cas omís de les 
alertes primerenques.»

Atès que el cablejat elèctric dels habitatges està previst per un corrent elèctric 
neta de freqüència 50Hz, però no està adaptat per transportar senyals PLC (utilit-
zades en les xarxes d’alta tensió). Per poder evitar la radiació electromagnètica pro-
vocada les 24 hores per les freqüències d’aquests senyals hauria el cablejat d’estar 
apantallat. Per això, la instal·lació massiva de les múltiples freqüències dels compta-
dors telegestionables podria suposar una greu amenaça per a la salut pública.

Atès que a causa de les característiques de les ones PLC el seu efecte pot ser 
més nociu que altres xarxes sense fil I ja que fins al dia d’avui no està demostrat que 
aquestes ones siguin innòcues i tenint en compte la recomanació dels estudis realit-
zats per experts.

Atès que la substitució d’aquests comptadors s’està fent a esquenes dels consumi-
dors i sense importar la seva Salut.

Atès que el 8 d’octubre de 2014 es va aprovar la Resolució 799/X del Parlament 
de Catalunya, sobre els comptadors intel·ligents en la qual s’instava al Govern a de-
manar al Govern de l’Estat que: 

– Compleixi la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre de 2012, relativa a l’efi-
ciència energètica, en tots els aspectes relatius a les dades obtingudes amb els ano-
menats «comptadors intel·ligents». Assegurar que els sistemes de mesura facilitessin 
informació sobre l’hora exacta d’utilització i que es tinguin plenament en compte els 
objectius d’eficiència energètica i els beneficis per als clients finals; i, alhora, garan-
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tir la seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades i a 
la privadesa dels clients finals.

– Permetre que aquests aparells siguin emprats com a complement imprescindi-
ble per a l’autoconsum i assegurar que puguin donar compte de l’electricitat abocada 
a la xarxa des de les instal·lacions del client final.

– Sobre la base del principi de precaució i tenint en compte l’existència de perso-
nes afectades per síndromes de sensibilització central (entre elles la hiperelectrosen-
sibilitat), faci els estudis científics necessaris per a avaluar si la utilització d’aquests 
aparells comporta cap risc per a la salut de les persones –inclosos també col·lectius 
sensibles com la població infantil i juvenil i les dones embarassades– i apliqui el 
principi ALARA (as low as reasonably achievable), segons el qual el nivell d’exposi-
ció ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en compte els efectes 
tèrmics i els atèrmics o biològics.

– Doti econòmicament les comunitats autònomes perquè impulsin un pla de for-
mació ocupacional que faciliti el reciclatge laboral dels treballadors d’empreses de 
lectura de comptadors per a poder optar a un nou lloc de treball.

– Inclogui en el programa d’instal·lació de comptadors una campanya d’informa-
ció i sensibilització sobre el funcionament d’aquests aparells amb relació als camps 
electromagnètics que poden generar i l’efecte sobre el medi ambient i la salut huma-
na, campanya que ha d’ésser dotada econòmicament per l’Administració de l’Estat 
perquè sigui executada per les comunitats autònomes que ho sol·licitin.

Atès l’incompliment dels acords de dita Resolució i pels motius exposats, tenint 
en compte les competències que atribueix la legislació a la Generalitat de Catalu-
nya, els grups parlamentaris de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent 
(CUP-CC) i Catalunya Si Que Pot (CSQP) presenten la següent: 

Per aquests motius, presenten la següent: 

Proposta de resolució
1. Instar a l’administració competent a una paralització preventiva amb caràcter 

immediat i indefinit de la instal·lació obligada dels nous comptadors telegestiona-
bles, pels motius següents: 

a. L’incompliment per part del Govern de l’Estat de la Directiva 2012/27/UE, del 
25 d’octubre de 2012, relativa a l’objectiu del 20% per al 2020 d’eficiència energètica.

b. Per l’incompliment relatiu a la legislació vigent en matèria de protecció de da-
des respecte a les dades obtingudes amb els anomenats «comptadors intel·ligents».

c. Per l’aplicació de les recomanacions del Parlament Europeu sobre el Principi 
de Precaució sobre la salut en la instal·lació dels nous comptadors, fins que no es re-
alitzin estudis concloents sobre la no repercussió per a la salut.

d. Per donar resposta al malestar de gran nombre de ciutadans de Catalunya, i les 
sol·licituds de nombroses entitats del país a favor de la paralització immediata de la 
imposició per part de l’administració dels nous comptadors telegestionables fins que 
Endesa no compleixi la normativa sobre lliure competència.

e. En l’actual procés de desplegament dels nous comptadors no s’està assegurant 
que els ciutadans puguin triar si compren o lloguen el comptador, ni la compatibilitat 
dels comptadors instal·lats en tota la xarxa elèctrica de la Comunitat de Catalunya.

2. Garantir el dret dels ciutadans a oposar-se a la seva instal·lació i a sol·licitar 
a les empreses la seva restitució, especialment, en el cas que s’hagi fet el canvi de 
comptador sense el seu consentiment i sense haver estat informats adequadament.

3. Instar al Govern de la Generalitat, a donar compliment a la Resolució 1815, de 
27 de maig de 2011 del Consell d’Europa: 

a. Iniciant la modificació de la Llei 20/2009, de 4 desembre, de prevenció i con-
trol ambiental de les activitats, per tal d’incloure l’obligatorietat d’un informe pre-
ceptiu i vinculant sobre la contaminació electromagnètica.

b. Demanant a la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de 
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat que s’ocupi de les afectacions de la con-
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taminació electromagnètica sobre la salut de la població, tal i com ho fa amb  la 
contami nació acústica, la contaminació lluminosa, la contaminació odorífera i 
la contaminació atmosfèrica, de manera coordinada amb el Departament de Salut.

4. Instar al Govern de la Generalitat a informar a la població, amb caràcter d’ur-
gència, sobre aquests acords a través d’una campanya informativa.

5. Instar als ajuntaments i al Govern de la Generalitat de Catalunya a que, per 
mitjà de l’Agència Catalana del Consum, en coordinació amb les Oficines Munici-
pals d’Informació al Consumidor, s’atenguin i es doni suport a: 

a. Les reclamacions dels ciutadans en relació al seu dret a expressar la seva ne-
gativa a la instal·lació imposada de comptadors intel·ligents, es a dir: l’opcionalitat.

b. Les demandes de restitució immediata del comptador antic en el cas que s’ha-
gi fet sense el consentiment dels clients.

Facilitant al màxim tots aquests tràmits i evitant, en la mesura del possible, els 
tràmits presencials dels clients finals de les Companyies de subministres.

6. Instar al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya a que els mos-
sos d’esquadra, de manera coordinada amb les policies locals, atenguin les deman-
des ciutadanes relacionades amb irregularitats en la instal·lació dels nous compta-
dors, i que donin suport als ciutadans quan sol·licitin l’aixecament d’una acta de la 
denúncia, tenint una cura especial en els casos on hi hagi involucrades persones 
grans i que viuen soles.

7. Instar el Govern de la Generalitat a que coordini i comuniqui les actuacions 
derivades d’aquests acords a totes les administracions implicades, i a que estableixi 
canals de comunicació amb les organitzacions socials promotores de la proposta: 
Plataforma Stop Comptadors, FAVBAIX, CONFAVC, AFIFAC (Associació d’Afec-
tades de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica), Associació de Disminuïts, As-
sociació ADAMUJER, Sindicat SIPCTE, Observatori de Salut Ambiental (OSA), 
AAVV Gaudeix Mas Costa, AAVV Centre Vila, AAVV La Florida, i Particulars 
adherits a la Plataforma. Com també informar-ne les associacions municipalistes 
FMC, ACM i AMI.

8. Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que demani a les empreses 
subministradores d’electricitat, aigua i gas, la presentació, en un termini màxim de 
sis mesos, d’un projecte que inclogui la següent documentació: 

a. Una planificació d’implementació real i consensuada amb els diferents agents 
socials dels nous comptadors.

b. Un estudi sobre els possibles efectes d’una exposició continuada als compta-
dors i tots els sistemes necessaris per al seu desplegament i posada en marxa que 
aporti garanties de que no emanaran immissions electromagnètiques o interferèn-
cies per a tota la xarxa elèctrica dels habitatges que puguin posar en perill la salut 
de les persones.

c. La justificació de com es donarà compliment a la garantia de lliure elecció de 
la instal·lació del comptador per part dels clients finals.

d. La justificació del compliment de la Directiva 2012/27 UE, del 25 d’octubre 
de 2012, relativa a l’eficiència energètica.

e. La justificació del compliment de tota la legislació referent a la protecció de les 
dades obtingudes amb els anomenats «comptadors intel·ligents».

f. La garantia de que els sistemes de mesura facilitaran informació sobre l’hora 
exacta d’utilització i els beneficis per als clients finals.

g. La seguretat dels comptadors intel·ligents pel que fa a la transmissió de dades 
i a la privadesa dels clients finals.

h. Les garanties establertes per a que aquests aparells puguin ser emprats com a 
complement per a l’autoconsum, puguin donar compte de l’electricitat abocada a la 
xarxa des de les instal·lacions del client final, i garanteixin la interoperabilitat, és a 
dir, la compatibilitat en tota la xarxa elèctrica en un mercat de lliure competència.



BOPC 406
11 de maig de 2017

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 53 

i. Les garanties sobre l’accés a la informació de la ubicació de totes les antenes i 
concentradors i de que es facin mesuraments trimestrals de nivells de CEM fruit de 
la implementació obligatòria d’aquests dispositius.

9. Instar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya a que, sobre la 
base del Principi de Precaució recollit en la Llei, 33/2011, general de Salut Pública, i 
tenint en compte l’existència de persones afectades per síndromes de sensibilització 
central (entre elles la hiperelectrosensibilitat), a: 

a. Fer els estudis científics necessaris, amb professionals independents, per ava-
luar si la utilització imposada per l’Administració d’aquests aparells comporta cap 
risc per a la salut de les persones –inclosos també col·lectius sensibles com la pobla-
ció infantil i juvenil i les dones embarassades–.

b. Aplicar el principi ALARA (As low as reasonably achievable), segons el qual, 
el nivell d’exposició ha d’ésser tan baix com sigui raonablement possible tenint en 
compte els efectes tèrmics i els atèrmics o biològics.

c. Propiciar els canvis legislatius necessaris i urgents que ofereixin la possibilitat 
de tenir un entorn saludable, compatible amb el desenvolupament de les tecnologies 
i sense l’afectació a la salut de les persones, sobre la base de la Resolució 1815, de 
27 de maig de 2011 del Consell d’Europa.

10. Instar el Govern de la Generalitat a crear la Taula de seguiment i estudi dels 
impactes que pugui tenir sobre la salut i la privacitat el desplegament obligatori dels 
anomenats comptadors intel·ligents, formada pels grups parlamentaris del Parlament 
de Catalunya, els departaments de Territori i Sostenibilitat, Salut, Empresa i Conei-
xement, l’Institut Català d’Energia, entitats veïnals, entitats municipalistes, univer-
sitats catalanes i les organitzacions socials promotores de la proposta.

11. Instar el Govern de la Generalitat a promoure els canvis legislatius necessaris 
i urgents que facin operativa la Resolució 1815, del 27 maig 2011 del Consell d’Eu-
ropa, sobre perills potencials dels camps electromagnètics i els seus efectes sobre 
el Medi Ambient i la Salut de les persones; així com, a revisar aquesta resolució en 
estudis posteriors i proposar nous valors per protegir i defensar la salut dels ciuta-
dans de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC. Joan Coscubiela Conesa, por-

taveu; Joan Giner Miguélez, Hortènsia Grau Juan, diputats, GP CsP 

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2016, sobre 
l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014
256-00022/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 58706; 58991; 58995; 59011 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 08.05.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 58706)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Fascicle segon
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Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2016, sobre l’Agència Catala-
na de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014 (tram. 256-00022/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 26/2016, sobre l’Agèn-

cia Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014 (tram. 256-00022/11), i ins-
ta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la Sindica-
tura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 58991)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Cata-

lunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Pro-
cediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2016, sobre l’Agència Catalana de 
Patrimoni Cultural, corresponent al 2014 (tram. 256-00022/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2016, sobre 

l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014 (tram. 256-00022/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2017
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 58995)

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

amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de 
fiscalització 26/2016, sobre l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent 
al 2014 (tram. 256-00022/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2016, sobre 

l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014 (tram. 256-00022/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 59011)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2016, 
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sobre l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014 (tram. 256-
00022/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 26/2016, sobre 

l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014 (tram. 256-00022/11) 
i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre el 
Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en 
compliment de la Resolució 508/X
256-00024/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 58707; 58992; 59010; 59012 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 08.05.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 58707)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat del pro-
cediment relatiu a l’informe de fiscalització presentat per la Sindicatura de Comptes: 

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre el Consorci Sa-
nitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la Resolució 
508/X (tram. 256-00024/11)

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització 28/2016, sobre el 

Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la 
Resolució 508/X (tram. 256-00024/11) i insta el Govern de la Generalitat a seguir 
les observacions realitzades per la Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe 
esmentat.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 58992)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Catalunya 

Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parla-
ment, presenta la següent proposta de resolució, subsegüent al debat del Procedi-
ment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre el Consorci Sanitari de Ter-
rassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la Resolució 508/X (tram. 
256-00024/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre el 

Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la 
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Resolució 508/X (tram. 256-00024/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2017
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 59010)

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

amb el que estableix l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fis-
calització 28/2016, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 
2012, en compliment de la Resolució 508/X (tram. 256-00024/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre el 

Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la 
Resolució 508/X (tram. 256-00024/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 59012)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 183.5 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de resolu-
ció, subsegüent al debat del Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2016, 
sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compli-
ment de la Resolució 508/X (tram. 256-00024/11).

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre el 

Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la 
Resolució 508/X (tram. 256-00024/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions 
del dit informe.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, diputada, 

GP PPC 
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Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent 
al 2014
257-00002/11

PROPOSTES DE RESOLUCIÓ PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Reg. 58705; 58993; 58994; 59013 / Admissió a tràmit: Mesa de la CSC, 08.05.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 58705)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 182.4 del Reglament del 
Parlament, presenten la següent proposta de resolució subsegüent al debat de l’infor-
me presentat per la Sindicatura de Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte 
general de la Generalitat corresponent al 2014 (tram. 257-00002/11) per tal que la 
Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
1. Aprova l’informe relatiu al Compte General de la Generalitat de Cata-lunya, 

corresponent al 2014.
2. Aprova el Compte General de la Generalitat de Catalunya, corresponent al 

2014.
3. Insta el Govern de la Generalitat a seguir les recomanacions realitzades per la 

Sindicatura de Comptes i recollides a l’informe esmentat.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 58993)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt del Grup Parlamentari de Cata-

lunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 182.4 del Reglament del 
Parlament, presenta la següent proposta de resolució subsegüent al debat de l’infor-
me presentat per la Sindicatura de Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte 
general de la Generalitat corresponent al 2014 (tram. 257-00002/11) per tal que la 
Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre el 

Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2014 (tram. 
257-00002/11) i insta el Govern a seguir les recomanacions del dit informe.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2017
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 058994)

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

amb el que estableix l’article 182.4 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
proposta de resolució subsegüent al debat de l’informe presentat per la Sindicatura 
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de Comptes sobre el Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corres-
ponent al 2014 (tram. 257-00002/11) per tal que la Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe de fiscalització presentat per la Sin-

dicatura de Comptes referent al Compte General de la Generalitat de Catalunya, 
corresponent al 2014 (tram. 257-00002/11) i insta a seguir les recomanacions de la 
Sindicatura.

Palau del Parlament, 5 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 59013)

A la Mesa de la Comissió de la Sindicatura de Comptes
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Esperanza García González, diputada 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 182.4 del Reglament del Parlament, presenten la següent proposta de reso-
lució subsegüent al debat de l’informe presentat per la Sindicatura de Comptes so-
bre el Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2014 
(tram. 257-00002/11) per tal que la Comissió n’elabori el dictamen.

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya aprova l’informe sobre el Compte General de la Ge-

neralitat corresponent al 2014 i insta el Govern a seguir-ne les recomanacions de la 
Sindicatura.

Palau del Parlament, 8 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Esperanza García González, diputada 

GP PPC 

3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges titulat «Retrocessos en matèria de 
drets humans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació 
de poders al Regne d’Espanya»
360-00025/11

TRAMITACIÓ EN COMISSIÓ

A tramitar per la Comissió del Síndic de Greuges.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017.
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 210/XI, sobre la mort sobtada 
cardíaca
290-00195/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 58621 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 210/XI, sobre la 
mort sobtada cardíaca (tram. 290-00195/11), us informo del següent:

Pel que fa a la recerca i la conscienciació pública sobre la mort sobtada cardíaca, 
desenvolupant programes formatius en tots els centres públics:

El Departament de Salut, conjuntament amb el Sistema d’Emergències Mèdiques 
(SEM), està dissenyant un registre d’aturades cardíaques per tal de poder conèixer 
la magnitud real del problema, les característiques principals dels afectats així com 
els resultats assolits. Aquesta informació és necessària per a qualsevol recerca rela-
cionada amb aquest tema.

D’altra banda, hi ha el projecte d’incorporació d’una formació específica sobre 
la mort sobtada i la reanimació al currículum educatiu del Departament d’Ensenya-
ment. Aquesta formació aniria adreçada a tota la comunitat educativa (docents in-
closos) i adaptaria, lògicament, els seus continguts a les diferents etapes educatives.

Quant a la presentació d’una proposta conjunta, entre el Departament de Salut 
i la Secretaria General de l’Esport, que detalli en quines instal·lacions esportives i 
competicions i en quines condicions s’instal·laran desfibril·ladors i es garantirà l’as-
sistència mèdica. Aquesta proposta ha d’incloure la formació del personal de les 
instal·lacions esportives:

Des del Departament de Salut, s’està treballant conjuntament amb la Secretaria 
General de l’Esport en l’elaboració d’uns criteris i requeriments de plans d’actuació 
i accés a la desfibril·lació en les instal·lacions i competicions esportives. Aquests cri-
teris s’emmarquen en un document més ampli de posicionament del Departament 
de Salut, avalat conjuntament pel Pla Director de Malalties Cardiovasculars i el Pla 
Director d’Urgències, i en el que col·laboren el Sistema d’Emergències Mèdiques, 
l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), la Secretaria Ge-
neral de l’Esport i el Consell Català de la Ressucitació.

El treball preliminar es va endegar al mes de juliol de 2016 i s’han portat a terme 
diverses reunions transversals de treball amb l’objectiu de disposar d’un document 
tècnic amb el màxim consens possible entre tots els agents interessats i els actors 
implicats en el tema, abans del primer quatrimestre de 2017. Aquest document tèc-
nic pretén ser un posicionament institucional, que comptarà amb l’aval dels Plans 
Directors de malalties de l’aparell circulatori i d’Urgències del Departament de Sa-
lut, el SEM així com el vistiplau del Departament d’Interior, sobre la racionalització 
de l’ús dels recursos públics per a l’atenció a l’aturada cardíaca extra hospitalària i 
l’accés públic a la desfibril·lació, en què l’àmbit de l’esport tindrà una consideració 
específica. El document se centra en la formulació d’unes recomanacions en cas que 
hom opti (o estigui obligat segons el Decret 30/2015) per a la cardioprotecció d’un 
espai, instal·lació o equipament. Es fa especial èmfasi en la ordenació dels preceptes 
legislatius bàsics relatius als DEA que es recullen a la normativa legal vigent (De-
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cret 151/2012 del Departament de Salut i Decret 30/2015 del Departament d’Interi-
or) especialment pel que fa als requisits tècnics per la seva instal·lació i a les condi-
cions dels requeriments físics i personals per acomplir aquestes lleis.

En relació amb l’avaluació de la necessitat de que els participants en curses d’alt 
rendiment facin les revisions mèdiques pertinents, la Secretaria General de l’Esport 
considera del tot necessari que els participants en curses d’alt rendiment acreditin 
que han superat les revisions mèdiques pertinents.

El Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, en el seu 
article 154 estableix els requisits que, des del punt de vista mèdic, es precisen per 
acreditar la llicència esportiva.

«Article 154. Reconeixement mèdic previ
»1. Per acreditar la llicència esportiva, l’entitat emissora haurà d’exigir de mane-

ra preceptiva a la persona practicant de l’activitat física la signatura d’una declaració 
responsable sobre el seu estat de salut i de condició física. Aquesta declaració res-
ponsable tindrà forma de qüestionari.

»2. En el cas que així ho determini el protocol d’actuació, la persona practicant 
haurà d’acreditar l’obtenció, segons escaigui, d’un informe mèdic o d’un certificat 
mèdic d’aptitud per al desenvolupament de l’activitat física o esportiva per a la qual 
s’expedeix la llicència.

»3. A banda de la prescripció establerta en els dos apartats anteriors, les entitats 
organitzadores podran exigir com a requisit previ i imprescindible a l’acreditació de 
la llicència l’obtenció d’un informe mèdic d’aptitud per al desenvolupament de l’ac-
tivitat física o esportiva per a la qual s’acredita la llicència.

»4. Els titulars dels departaments competents en matèria d’esports i salut, en el 
termini màxim de dos anys des de l’entrada en vigor del present decret, havent es-
coltat les federacions esportives catalanes fixaran les característiques i contingut de 
la declaració responsable sobre l’estat de salut i de condició física, els indicadors i el 
protocol d’actuació que es deriva de la valoració de la declaració responsable, la ti-
pologia i vigència dels informes mèdics o dels certificats mèdics d’aptitud, segons les 
classes de llicència, les modalitats esportives i les característiques dels esportistes, 
així com els reconeixements i proves mínimes que s’hauran d’efectuar en cada cas.»

Cal dir que la Secretaria General de l’Esport ha iniciat els treballs de modificació 
de l’esmentat Decret. Està previst donar-li una nova redacció que clarifiqui l’article 
i reculli el següent:

– Per obtenir la llicència esportiva serà preceptiu presentar un informe d’aptitud 
esportiva emès per un centre de medicina de l’esport degudament acreditat.

– Per participar en competicions que comportin un esforç i una exigència física 
considerable les entitats organitzadores hauran d’exigir l’informe d’aptitud esporti-
va. Els participants que estiguin en possessió de la llicència esportiva no els hi cal-
drà aquest requisit.

El Consell Català de l’Esport d’acord amb les federacions esportives catalanes fi-
xarà les característiques dels informes mèdics d’aptitud esportiva segons les classes 
de llicència, les modalitats esportives i les característiques dels esportistes.

Pel que fa a l’adopció de programes específics d’ajuda i assessorament a les famí-
lies afectades per casos de mort sobtada, les entitats i associacions de famílies que 
treballin en l’àmbit sobre el qual versa la resolució poden accedir a les subvencions 
que des de la Direcció General de Famílies s’ofereixen anualment. Cal fer notar que, 
a hores d’ara, ja es subvenciona una entitat que treballa en aquest àmbit i que s’han 
impulsat sessions de formació per als dinamitzadors del programa «Créixer en fa-
mília» en la temàtica del dol, entre d’altres. Per tant, les associació de famílies espe-
cialitzades en aquest tema poden optar a rebre suport econòmic a través de la citada 
convocatòria de subvencions.

Barcelona, 10 d’abril de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 287/XI, sobre la limitació 
de l’ús del formaldehid als centres sanitaris dependents de la 
Generalitat
290-00264/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 58910 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 287/XI, sobre la 
limitació de l’ús del formaldehid als centres sanitaris dependents de la Generalitat 
(tram. 290-00264/11), us informo del següent:

Pel que fa a la substitució, en el termini més breu possible, i en qualsevol cas 
abans de la fi del primer trimestre del 2017, de la fixació amb formol per fixadors 
alternatius, i mantenir l’ús del formaldehid per a biòpsies i peces quirúrgiques amb 
patologia tumoral mentre no es disposi de nous estàndards internacionalment reco-
neguts:

S’adjunta, com a annex, l’informe dels caps de servei d’anatomia patològica dels 
hospitals de l’ICS, on posen de manifest que, actualment, no hi ha cap fixador al-
ternatiu al formaldehid que permeti fer el diagnòstic anatomopatològic amb criteris 
de qualitat, reproductibilitat i fiabilitat diagnòstica. La manca de validació dels fixa-
dors alternatius pot comportar errors de diagnòstic i d’interpretació i no garanteix 
un correcte estudi de les dianes terapèutiques necessàries per iniciar tractaments 
oncològics dirigits, amb la qual cosa l’ús de fixadors alternatius podria esdevenir en 
un problema clínic i legal d’extrema importància.

Quant a la revisió dels circuits de biòpsies a totes les institucions sanitàries de-
pendents de la Generalitat per part d’un grup multidisciplinari liderat per especia-
listes en anatomia patològica, per a detectar possibles deficiències de protecció i per 
a analitzar rigorosament les mesures aplicades a cada centre per les unitats de pro-
tecció de riscos laborals i serveis de medicina preventiva, tenint en compte la nova 
classificació del formaldehid com agent cancerigen:

En els hospitals de l’ICS ja es van revisar els circuits de biòpsies en el període 
2013-2015 a través del projecte FormalCat.

Dins d’aquest projecte és van realitzar les següents actuacions:
– Analitzar les mesures de prevenció existents en els laboratoris d’anatomia pa-

tològica dels hospitals de l’ICS:
• Dr. Josep Trueta de Girona.
• Joan XXIII de Tarragona.
• Verge de la Cinta de Tortosa.
• Arnau de Vilanova de Lleida
• Bellvitge
• Vall d’Hebron
– Valorar els nivells d’exposició en els diferents laboratoris. Analitzar les dife-

rents tasques que es realitzen en aquests laboratoris i determinar la contribució de 
cadascuna d’elles a l’exposició a formaldehid.

– Valorar l’efectivitat de les mesures preventives i proposar en cada cas les me-
sures òptimes de control.

Per fer-ho es va comptar amb la col·laboració d’experts de l’Institut Nacional de 
Seguretat i Higiene en el Treball i del Centre de Seguretat i Salut Laboral de Barce-
lona. La primera etapa va consistir en la realització de la recerca bibliogràfica sobre 
el tema en diferents bases de dades i abastant múltiples aspectes de la problemàtica 
del formaldehid, com ara efectes toxicològics, mesures de control, mesura de l’ex-
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posició, etc. A partir d’aquesta recerca es va realitzar una descripció exhaustiva dels 
llocs de treball involucrats en els diferents hospitals.

Finalment, i a partir de la informació recollida, es va dissenyar una estratègia i 
es van realitzar els mesuraments ambientals pertinents, definint les mesures òpti-
mes de control.

Pel que fa a l’adaptació de manera urgent a totes les institucions sanitàries de-
pendents de la Generalitat, especialment als serveis d’anatomia patològica, els pro-
tocols de prevenció de riscos laborals, tant estructurals com dels procediments de 
manipulació, emmagatzematge i gestió de residus, i també les mesures individuals 
de protecció, per a minimitzar els riscos de l’ús del formaldehid per part dels tre-
balladors, establint mesures d’alerta i de mesurament per a la detecció immediata 
d’exposicions anormals:

Una vegada identificat i avaluat el risc, s’ha de actuat seguint els principis d’ac-
tuació preventiva definits en l’article 15 de la Llei 31/1997, de 8 de novembre, de 
prevenció de riscos laborals,

– Substituir el perillós pel que comporti poc o gens de perill (tenint en compte 
l’evolució de la tècnica).

– Planificar l’actuació preventiva.
– Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual.
– Donar les degudes instruccions als treballadors.
Així, la proposta d’actuació a l’ICS ha estat:
– Eliminació de l’exposició a formaldehid en els servis i unitats aliens als labo-

ratoris d’anatomia patològica:
– Instal·lar als quiròfans aparells que permetin introduir les peces quirúrgiques 

i biòpsies grans en bosses amb sistemes de buit amb manteniment en fred, per a la 
seva conservació i el seu enviament en condicions idònies als serveis d’Anatomia 
Patològica.

Actualment ja s’està en procés d’implantació d’aquests sistemes en els centres.
– Disposar de pots de dispensació tancada en què el formaldehid no està en 

contacte directe amb les persones que manipulen la mostra biològica en la resta de 
serveis clínics, consultes o gabinets on es realitzin biòpsies. Actualment ja s’estan 
utilitzant en ambulatoris i alguns Hospitals terciaris.

– En els serveis d’Anatomia Patològica es minimitzarà, la exposició al formal-
dehid:

– Amb campanes de flux laminar i sistemes de ventilació/extracció seguint les 
indicacions i requeriments de les Unitats de Prevenció de Riscos Laborals i Serveis 
de Medicina Preventiva.

– Utilitzar de sistemes de dispensació automàtica del formaldehid, en bosses her-
mètiques segellades al buit per a la fixació de les peces quirúrgiques.

– Establir sistemes de control periòdic de les condicions de treball en el labora-
tori per garantir el manteniment d’unes condicions òptimes de treball, mitjançant la 
realització d’observacions de treball i el mesurament dels nivells d’exposició

– Revisar i adaptar procediments de manipulació, emmagatzematge i gestió de 
residus.

– Formació i informació als treballadors.
Durant l’any 2016, a tots els hospitals de l’ICS s’ha realitzat una planificació de 

mesures preventives i correctores de les seves instal·lacions. S’adjunta com a annex 
la planificació de cada centre.

A la vista de l’exposat, entenem que s’està donant compliment al contingut de la 
resolució, excepte en el punt a atesa la impossibilitat de fer-ho d’acord amb l’exposat 
anteriorment.

Barcelona, 27 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 288/XI, sobre el coneixement 
del Protocol d’Istanbul en l’àmbit sanitari
290-00265/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 58622 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 288/XI, sobre el 
coneixement del Protocol d’Istanbul en l’àmbit sanitari (tram. 290-00265/11), us in-
formo del següent:

Pel que fa al primer apartat, el Departament de Salut en col·laboració amb el Sín-
dic de Greuges de Catalunya ha planificat i dissenyat les següents accions:

1. Una Jornada sobre el Protocol d’Istanbul i els comunicats de lesions.
2. Elaboració i posada a disposició dels professionals de l’àmbit de la salut, mate-

rials que donin a conèixer el Protocol i les pautes d’actuació bàsiques respecte l’em-
plenament de comunicats de lesions.

Quant al segon apartat:
a) S’ha realitzat la Jornada sobre el Protocol d’Istanbul i els comunicats de le-

sions el dia 17 de febrer de 2017 a la Seu del Departament de Salut, Edifici Salvany 
de Barcelona. Inicialment la Jornada es va programar pel dia 2 de desembre de 2016 
però es va ajornar per ampliar l’assistència.

La Jornada s’ha adreçat a professionals sanitaris, especialment metges i profes-
sionals que habitualment emplenen informes mèdics i comunicats de lesions.

Els assistents van rebre un certificat d’assistència.
La Jornada es va difondre mitjançant:
– El canal corporatiu Canal Salut Professionals.
– Membres dels Consells de les Professions Sanitàries.
– Comissions de Docència de Catalunya.
– Gerents de centres d’Atenció Familiar i Comunitària, Salut Mental i Hospitals.
– Sindicats.
– Presidents dels Col·legis de Metges i d’Infermeres.
La Jornada comprenia els següents continguts:
– Aspectes ètics de la responsabilitat dels professionals sanitaris.
– Elements sobre la responsabilitat legal dels professionals sanitaris.
– Una presentació del Protocol d’Istanbul per part de l’adjunt al Síndic de Greuges.
– L’explicació del Protocol i la seva relació amb l’actuació dels professionals sa-

nitaris davant l’actuació assistencial i els comunicats de lesions, el seu rol i nivell de 
responsabilitat.

– Unes conclusions de la Jornada i presentació de les futures explicacions de di-
fusió.

2. S’informa sobre l’elaboració d’un document que reculli els aspectes clau, tant 
del Protocol com dels comunicats de lesions i informes mèdics a pacients, ja esti-
guin en privació de llibertat o no.

També s’ofereix una guia breu d’actuació per als professionals.
I finalment es posa a disposició dels professionals un contacte directe amb el 

Síndic de Greuges, concretament amb personal del Mecanisme Català per a la Pre-
venció de la Tortura per resoldre qualsevol dubte que se’ls presenti en l’exercici de 
les seves funcions davant dels pacients, ja siguin privats de llibertat o que es detectin 
situacions de risc i també i molt especialment al complimentar els comunicats de 
lesions o fer informes mèdics.
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Aquests documents i les dades de contacte estaran disponibles al Canal Salut al 
que pot accedir la ciutadania en general i els professionals de Salut, en particular.

Al llarg del mes de març de 2017 s’informarà de la disponibilitat dels materials, 
tant als prescriptors que van fer difusió de la Jornada com als assistents a la mateixa.

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

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 58623 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 310/XI, sobre el 
garantiment dels recursos necessaris a la Corporació Sanitària Parc Taulí per a ab-
sorbir l’activitat que es derivava a centres privats (tram. 290-00285/11), us informo 
del següent:

Pel que fa al primer apartat, en el mes d’agost de 2016 va finalitzar el contracte 
vigent entre el CatSalut i la Clínica del Vallès de Sabadell. A partir d’aquesta data, 
el volum de contractació de l’activitat i el corresponent import econòmic contrac-
tat a la Clínica (7,5 milions anuals) va passar a les entitats públiques (Parc Taulí i 
Consorci Sanitari de Terrassa) amb el compromís de fer, entre les dues, la mateixa 
activitat que fins aquell moment feia la Clínica. L’absorció de l’activitat es realitza 
en un 65% per part del Parc Taulí (5 milions anuals) i un 35% pel Consorci Sanitari 
de Terrassa (2,5 milions anuals).

Per tal de fer aquesta activitat, tant el Parc Taulí com el Consorci de Terrassa 
han posat els recursos humans i materials necessaris, que inclou l’ampliació de ho-
res de professional (incloent la contractació de professionals de la Clínica del Vallès) 
i l’ampliació de llits i sessions de quiròfan. D’aquesta manera, l’absorció d’activitat 
per part dels hospitals públics s’ha realitzat seguint criteris de planificació assisten-
cial i territorial, amb diàleg amb els agents implicats, i reforçant el treball de col·la-
boració dels hospitals públics del Vallès Occidental.

Quant al segon apartat, coincidint amb aquesta transferència de contractació de 
la Clínica del Vallès al Parc Taulí, s’han destinat 12,5 milions d’euros addicionals 
a aquest centre, assumits entre el Departament de Salut i l’ajuntament de Sabadell.

– 5 milions d’€ de l’absorció d’activitat de la Cínica del Vallès
– 3,5 milions d’€ addicionals per donar resposta a noves necessitats
– 4 milions d’€ destinats a infraestructures per millorar la capacitat del Parc Tau-

lí. Permetrà reforçar l’àrea d’urgències, ampliant el nombre de llits, per tal de millo-
rar la capacitat de drenatge de l’àrea d’urgències.

En aquest sentit, l’absorció d’activitat de la Clínica del Vallès ha permès des-
plegar una sèrie de millores als dos hospitals públics que han assumit l’activitat. El 
Parc Taulí ha introduït millores assistencials per l’atenció al malalt gran, crònic i 
pluripatològic, ha posat en marxa 24 llits més de forma estable i ha incrementat 15 
sessions de quiròfans setmanals. Alhora, en aquesta temporada d’hivern 2016-2017 
s’han obert tots els llits instal·lats al Parc Taulí de Sabadell.
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Addicionalment, cal tenir en compte que per tal que el Parc Taulí pugui afron-
tar amb èxit els reptes assistencials dels propers anys, des del Departament de Sa-
lut-CatSalut es va impulsar l’elaboració del Pla Director d’ordenació, reforma i am-
pliació del Parc Taulí, que es va finalitzar a finals de 2016. D’acord amb aquest Pla, 
s’estan realitzant les actuacions necessàries per a adequar el nombre de quiròfans a 
les necessitats de la població de la seva àrea de referència. En aquest sentit, es pre-
veu ubicar el bloc quirúrgic en nous espais, amb una nova distribució més funcional 
i amb un dimensionament significativament més gran (ara per ara no hi ha espais 
buits que permetin l’ampliació immediata dels quiròfans). En aquests moments s’ha 
concretat el nou Pla funcional de l’edifici actual per ubicar dues noves unitats d’hos-
pitalització de suport a l’àrea d’urgències. Alhora, es troba en fase de redacció el 
projecte de la Fase I de l’ampliació, que es preveu estigui redactat al llarg de 2017, 
per a continuació poder licitar les obres corresponents.

Finalment, respecte al tercer apartat, al final del any 2016 ja s’havia fet front a 
la major part dels endarreriments, només resta una part de 2012 a assumir en els 
propers exercicis.

Paga extra Nadal 
any

Percentatge 
cobrat al 2016

Percentatge 
total ja cobrat 

Percentatge 
pendent de cobrar

2012 41,23% 65,27% 34,73%

2013 22,97% 100% 0%

2014 32,53% 100% 0%

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

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 58624 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 311/XI, sobre l’Hos-
pital de Sabadell (tram. 290-00286/11), us informo del següent:

Al mes d’agost de 2016 va finalitzar el contracte vigent entre el CatSalut i la Clí-
nica del Vallès de Sabadell. A partir d’aquesta data, el volum de contractació i el 
corresponent import econòmic contractat a la Clínica va passar a les entitats públi-
ques (Parc Taulí i Consorci Sanitari de Terrassa) amb el compromís de fer, entre les 
dues, la mateixa activitat que fins aquell moment feia la Clínica.

2016

         Altes mèdiques         Altes quirúrgiques

Nombre % Nombre %

CST 207 50% 281 29%

Parc Taulí 207 50% 694 71%

Total 2016 414 975

Per tal de fer aquesta activitat, tant l’Hospital Parc Taulí com el Consorci de 
Terrassa, varen posar els recursos humans i materials necessaris: amb l’ampliació 
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de hores de professional (incloent la contractació de professionals de la Clínica del 
Vallès) i l’ampliació de llits i sessions de quiròfan.

Pel que fa al segon apartat, l’absorció de l’activitat que realitzava la Clínica del 
Vallès es realitza en un 65% per part de l’Hospital Parc Taulí (5 milions anuals) i un 
35% pel Consorci Sanitari de Terrassa (2,5 milions anuals).

Coincidint amb aquesta transferència de contractació de la Clínica del Vallès a 
l’Hospital Parc Taulí, s’han destinat 12,5 milions d’euros addicionals a aquest cen-
tre, assumits entre el Departament de Salut i l’ajuntament de Sabadell:

– 5 milions d’€ de l’absorció d’activitat de la Cínica del Vallès
– 3,5 milions d’€ addicionals per donar resposta a noves necessitats
– 4 milions d’€ destinats a infraestructures per millorar la capacitat de l’Hospital 

Parc Taulí. Permetrà reforçar l’àrea d’urgències, ampliant el nombre de llits, per tal 
de millorar la capacitat de drenatge de l’àrea d’urgències.

En aquest sentit, l’absorció d’activitat de la Clínica del Vallès ha permès desple-
gar una sèrie de millores als dos hospitals públics que han assumit l’activitat. L’Hos-
pital Parc Taulí ha introduït millores assistencials per l’atenció al malalt gran, crònic 
i pluripatològic, ha posat en marxa 24 llits més de forma estable i ha incrementat 15 
sessions de quiròfans setmanals. Alhora, en aquesta temporada d’hivern 2016-2017 
s’han obert tots els llits instal·lats a l’Hospital Parc Taulí de Sabadell.

Addicionalment, cal tenir en compte que per tal que el Parc Taulí pugui afron-
tar amb èxit els reptes assistencials dels propers anys, des del Departament de Sa-
lut-CatSalut es va impulsar l’elaboració del Pla Director d’ordenació, reforma i am-
pliació de l’Hospital Parc Taulí, que es va finalitzar a finals de 2016. D’acord amb 
aquest Pla, s’estan realitzant les actuacions necessàries per a adequar el nombre de 
quiròfans a les necessitats de la població de la seva àrea de referència. En aquest 
sentit, es preveu ubicar el bloc quirúrgic en nous espais, amb una nova distribució 
més funcional i amb un dimensionament significativament més gran (ara per ara no 
hi ha espais buits que permetin l’ampliació immediata dels quiròfans). En aquests 
moments s’ha concretat el nou Pla funcional de l’edifici actual per ubicar dues noves 
unitats d’hospitalització de suport a l’àrea d’urgències. Alhora, es troba en fase de 
redacció el projecte de la Fase I de l’ampliació, que es preveu estigui redactat al llarg 
de 2017, per a continuació poder licitar les obres corresponents.

Quant a l’apartat c, per tal de fer aquesta activitat, tant l’Hospital Parc Taulí com 
el Consorci de Terrassa, varen posar els recursos humans i materials necessaris, que 
inclou l’ampliació de hores de professional (incloent la contractació de professionals 
de la Clínica del Vallès) i l’ampliació de llits i sessions de quiròfan.

Finalment, pel que fa a l’apartat d, l’ampliació del bloc quirúrgic s’està treballant 
en el marc del Pla Director d’ampliació i reforma de l’Hospital Parc Taulí que, en 
els propers anys, ha de dotar les instal·lacions de l’Hospital Parc Taulí amb un nou 
edifici que, entre altres actuacions, renovi bloc quirúrgic, UCI i Urgències.

Per aquest any, i en virtut del conveni signat amb l’ajuntament de Sabadell, s’ini-
ciaran les obres amb la construcció de dues plantes de curta estada sobre les urgèn-
cies actuals.

Barcelona, 20 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 313/XI, sobre el servei 
sanitari urgent al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, de 
Barcelona
290-00288/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 58625 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 313/XI, sobre el 
servei sanitari urgent al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes, de Barcelona 
(tram. 290-00288/11), us informo del següent: 

Pel que fa a l’apartat a, el Sistema d’Emergències Mèdiques continua garantint 
el servei als barris de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, adequat a les necessi-
tats de la població i amb els temps de resposta apropiats. En aquest sentit, el SEM 
treballa de manera coordinada amb la resta dels dispositius de la xarxa assistencial 
per a prestar serveis sanitaris amb la màxima eficiència i qualitat. Alhora, per tal de 
millorar la transparència i el retiment de comptes cap a la ciutadania, i objectivar 
el funcionament del Sistema d’Emergències Mèdiques, s’incorporaran indicadors 
d’emergències mèdiques als informes de la Central de Resultats.

Quant a l’apartat b, el Secretari d’Afers Socials i Famílies del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies ha adreçat una carta a l’Ajuntament de Barcelona 
demanant que impulsi el Projecte Radars al barri de Vallvidrera, el Tibidabo i les 
Planes. S’adjunta una còpia de l’esmentada carta.

Pel que fa a l’apartat c, en el marc del Consorci Sanitari de Barcelona s’ha iniciat 
a finals de 2016, amb la col·laboració del Districte de Sarrià-Sant Gervasi, el segui-
ment de l’activitat desenvolupada en els consultoris perifèrics dels barris de Vallvi-
drera i Les Planes, per tal d’analitzar i revisar, si s’escau, la modificació de l’actual 
oferta horària d’aquests consultoris locals, tenint en compte criteris de planificació 
sanitària i les disponibilitats pressupostàries.

Així mateix, el 12 d’abril de 2017 es van presentar les línies principals del Pla 
nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC), que vol assegurar una atenció con-
tinuada i urgent, equitativa i de qualitat, adaptada a les necessitats de salut de les 
persones a través d’una xarxa d’atenció integrada, accessible i resolutiva, liderada 
per professionals, i que situï el ciutadà al centre del sistema.

El PLANUC contempla un total de 30 accions específiques agrupades en 10 àm-
bits d’actuació diferents i s’ha elaborat amb la col·laboració d’un comitè d’experts 
format per més de 40 professionals vinculats a l’atenció urgent i continuada. Tam-
bé s’ha fet un procés participatiu per a definir els criteris d’ordenació de la xarxa 
d’atenció continuada i urgent amb representants del món local, proveïdors, entitats 
de pacients, associacions de veïns i d’usuaris i amb grups focals amb professionals 
del SEM per l’avaluació de la posada en marxa del transport sanitari integrat.

A més, el pla també preveu reforçar la xarxa assistencial amb la creació de 5 
nous centres d’urgències d’atenció primària (CUAP) per tal de canalitzar millor 
l’atenció urgent de menor gravetat. Aquests centres es posaran en marxa a Girona 
ciutat, a Mataró, a Badalona, a Reus i a la Regió Sanitària de Lleida.

Per tal d’analitzar l’abordatge de l’atenció urgent a Catalunya, el pla preveu una 
monitorització i un seguiment periòdic dels objectius i accions a desplegar, així com 
també l’avaluació dels resultats assolits.

Barcelona, 18 d’abril de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 346/XI, sobre els indicadors 
socioeconòmics de les àrees bàsiques de salut
290-00320/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 58626 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 346/XI, sobre els 
indicadors socioeconòmics de les àrees bàsiques de salut (tram. 290-00320/11), us 
informo del següent:

L’11 d’abril de 2017 el Departament de Salut va anunciar la implantació del nou 
model d’assignació de recursos per a l’atenció primària i comunitària per tal de com-
batre les desigualtats en salut de la població. El nou model s’aplicarà de forma pro-
gressiva i, en global, significarà addicionar un total de 65 milions d’euros en 5 anys, 
és a dir, des d’aquest any i fins el 2021.

Així, de forma immediata es destinaran 12,5 milions d’euros addicionals a 155 
equips d’atenció primària (EAP) que principalment treballen en un entorn socioeco-
nòmic desfavorable i que, després d’aplicar el nou model, que incorpora l’indicador 
social compost, que es va encarregar a l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries 
de Catalunya (AQuAS) per mesurar les desigualtats en salut de la població, tenen 
un finançament insuficient. L’objectiu és distribuir els recursos de l’atenció primària 
segons el principi «a iguals necessitats, iguals recursos».

L’indicador social ha estat la base per tal que el Servei Català de la Salut (CatSa-
lut) establís el nou model d’assignació de recursos i que s’ha aplicat a les 369 EAP 
de Catalunya. Un cop fets els càlculs del nou sistema i dels nous recursos que cor-
respondrien a cada EAP, s’ha comparat amb els que rebien fins ara. A partir d’aquí 
s’ha extret la diferència i s’ha comprovat que 155 EAP estan per sota del finança-
ment previst en el nou model i, per tant, els tocarà rebre un increment. En cap cas, 
però, la resta d’EAP veuran els seus recursos retallats.

Aquest indicador permet disposar d’un mapa de les desigualtats en salut a Cata-
lunya, la lluita contra les quals és una de les principals línies d’actuació del Govern 
en aquesta legislatura i en la qual l’àmbit de l’atenció primària de salut té un paper 
fonamental. Així, gràcies a aquest índex, el nou model de pagament de l’atenció pri-
mària de salut proporcionarà més recursos a les àrees de salut més vulnerables des 
d’un punt de vista econòmic i social.

Partint d’aquesta premissa, es dotarà les 155 EAP amb un increment màxim de 
200.000 euros i un mínim de 30.000, que es destinaran a un increment de professio-
nals i a reforçar l’orientació a la salut comunitària de l’atenció primària. En funció 
de les necessitats específiques, cada equip de primària decidirà el nombre i el perfil 
de professionals que incorporarà. En total, doncs, seran 12,5 milions, i mig milió 
d’euros més es destinaran per a programes de salut pública.

Per realitzar els càlculs, aquestes 155 àrees bàsiques de salut (ABS) s’han orde-
nat de major a menor privació social i s’han dividit en quatre blocs. A les del primer 
bloc, les de major privació social, se’ls ha assignat el 40% de la diferència entre el 
que els tocaria amb la fórmula AQuAS i l’assignació real que rebien; en el segon, un 
30% i en el tercer i el quart, un 25%.

La nova fórmula d’assignació de recursos feta per l’AQuAS té en compte, a ban-
da de factors com l’estructura demogràfica, determinades variables socioeconòmi-
ques que afecten les necessitats de salut de la població com el percentatge de po-
blació amb ocupacions manuals; amb nivell d’instrucció baix; la taxa de mortalitat 
prematura; la d’hospitalitzacions evitables; el percentatge de població exempta de 
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copagament farmacèutic; el de població amb rendes anuals inferiors a 18.000 euros; 
i el de rendes anuals superiors a 100.000 euros.

El Departament de Salut també va anunciar l’assignació de 10,9M d’euros per 
Institut Català de la Salut (ICS) que aniran destinats a la borsa de substitucions a 
primària. Es dona resposta així a una reivindicació dels professionals tot recuperant 
el 50% de la disminució patida entre el 2011 i el 2016 dels fons destinats a cobrir 
substitucions.

El Departament de Salut ja ha comunicat de forma individualitzada als EAP per-
tinents l’assignació addicional de recursos que podran administrar segons les seves 
necessitats específiques.

L’atenció primària i comunitària també es beneficiarà dels 100 milions d’eu-
ros d’increment pressupostari en salut mental, ja que aproximadament 22 milions 
d’aquests impactaran directament en aquest àmbit mitjançant diverses accions.

S’adjunta el document Distribució de la nova assignació de recursos als equips 
d’atenció primària de Catalunya elaborat pel Departament de Salut.

Barcelona, 18 de d’abril de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Fascicle tercer
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Control del compliment de la Resolució 347/XI, sobre el 
desplegament als centres sanitaris de campanyes informatives sobre 
la pobresa energètica i la salut
290-00321/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 58627 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 347/XI, sobre el 
desplegament als centres sanitaris de campanyes informatives sobre la pobresa ener-
gètica i la salut (tram. 290-00321/11), us informo del següent:

L’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departament de Salut ha endegat 
diferents activitats per informar als professionals dels centres sanitaris de Catalu-
nya de les mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica i garantir les condicions energètiques adequades dels pacients 
afectats per pobresa energètica, així com informar als usuaris sobre els riscos per a 
la salut que suposa la pobresa energètica i com se’ls pot ajudar a garantir un entorn 
saludable des del punt de vista energètic.

En primer lloc es va elaborar d’una pàgina web dins del Canal Salut http://ca-
nalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/entorn_saludable/el_medi/Lhabitatge/ amb el 
suport d’entitats socials, en la qual s’aborden formes fàcils d’afrontar el fred a la 
llar, utilitzant mesures d’estalvi energètic que milloren el benestar i la salut, amb re-
comanacions per ajudar a poder mantenir una temperatura de confort als habitatges 
durant els mesos de fred i com actuar en cas de necessitar ajuda.

S’especifiquen els riscos de passar fred a casa per a la salut i com cuidar-se per 
evitar els seus efectes. També es fa èmfasi que, en el cas de no poder mantenir la 
llar a temperatures adequades, es pot fer ús dels recursos que estan a disposició dels 
usuaris, proporcionant informació i contactes perquè siguin efectives, per tal de do-
nar compliment a la Llei 24/2015.

A la pàgina web s’ha enllaçat el videoclip emès per TV3 i el 012 gencat.cat 
https://www.youtube.com/watch?v=7VTWXPNmhGw sobre pobresa energètica.

S’ha donat difusió a la informació de la pàgina web a través del Facebook Vida 
Saludable de l’Agència de Salut Pública de Catalunya (veure entrada 6 de febrer de 
2017) https://www.facebook.com/vidasaludable.canalsalut/

S’ha proposat fer una videocàpsula informativa per ser passada pels monitors 
dels centres de salut, que previsiblement podrà ser utilitzada el proper hivern. Així 
mateix, s’està elaborant un cartell amb un decàleg informatiu que serà difós per ser 
utilitzat en els centres de salut.

Per una altra banda, cal tenir en compte que totes aquestes informacions poden no 
arribar als col·lectius que més ho necessiten, per la qual cosa s’estan duent a terme ac-
cions específiques per tal de ser més efectius i arribar a les persones més vulnerables 
amb l’esperit de millora de la salut d’aquesta població i la reducció de les desigualtats.

En aquest sentit, es duran a terme tallers a través dels Serveis d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies impartits per pro-
fessionals d’entitats socials especialitzades per formar als seus equips de professio-
nals a l’hora d’atendre a persones en situació d’atur i per tant en risc d’exclusió social.

Un sector important de població que es troba en situació de vulnerabilitat energè-
tica són les persones nouvingudes de països menys desenvolupats. La manca d’una 
xarxa de relacions en el territori i la situació de precarietat econòmica amb la qual 
arriben, sovint acaba desembocant en una situació de pobresa energètica.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/entorn_saludable/el_medi/Lhabitatge/
http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/entorn_saludable/el_medi/Lhabitatge/
https://www.youtube.com/watch?v=7VTWXPNmhGw
https://www.facebook.com/vidasaludable.canalsalut/
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Per tal de dur a terme l’abordatge d’aquesta problemàtica s’ha endegat el pro-
jecte CAF-ACCiÓ sobre apoderament i ajuda mútua per a l’eficiència energètica, 
a iniciativa de l’associació Ecoserveis i l’Associació de Comunitats Autofinança-
des (ACAF), que reben finançament de la Fundació La Caixa i que compta amb la 
col·laboració de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania del Departament 
de Treball, Afers Socials i Ciutadania i l’Agència de Salut Pública de Catalunya del 
Departament de Salut.

CAF-ACCIÓ busca que les persones integrants de les CAF inverteixin en la mi-
llora de l’eficiència energètica de la llar, amb la finalitat que aquesta acció els faci 
reduir el cost de les seves factures i, per tant, la dependència econòmica amb tercers.

El projecte relata l’experiència i el protocol d’actuació per a combatre la po-
bresa energètica de manera mutualista, aprofitant les xarxes d’ajuda i de solidaritat 
que generen les agrupacions de ciutadans que fan estalvi popular, que a Catalunya 
s’han estès majoritàriament a través de les denominades Comunitats Autofinançades 
(CAF). Moltes d’aquestes estan integrades en part o en la seva totalitat per grups de 
persones nouvingudes.

El projecte que ja s’ha iniciat vol fer un pas més i apropar la metodologia a col-
lectius de persones nouvingudes no organitzades a través de CAF, perquè es puguin 
organitzar a través de la metodologia dels grups d’estalvi popular i esdevinguin 
agents i altaveus que facin front a la pobresa energètica.

Finalment, un altre col·lectiu beneficiari de la Llei 24/2015 del DOGC, del 29 
de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la 
pobresa energètica són les persones amb malalties cròniques, que requereixen dis-
posar del subministrament energètic en el seu domicili, com en el cas de les perso-
nes que per a sobreviure necessiten màquines assistides, tal i com estableix l’article 
5.13 de la Llei.

Tot i que aquest important apartat surt remarcat en la pàgina web del Canal Sa-
lut, s’està treballant amb les organitzacions/serveis sanitaris i socials, que engloben 
a aquells professionals que atenen directament a aquesta població, per donar-los-hi 
la informació pertinent per accedir a aquesta prestació.

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

Control del compliment de la Resolució 389/XI, sobre el foment de 
l’atenció a les persones amb la malaltia d’Alzheimer i a llurs familiars
290-00361/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 58374 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 389/XI sobre el foment de 
l’atenció a les persones amb la malaltia d’alzheimer i a llurs familiars, 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, 28 d’abril de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
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Annex
Des del Departament de Salut es fa avinent que les persones grans amb malaltia 

d’Alzheimer tenen uns requeriments energètics i nutricionals iguals o molt similars 
als de les persones de la mateixa edat no afectades per la malaltia. A mida que la 
malaltia avança, es manifesten les dificultats en el procés d’alimentació dels malalts. 
La necessitat d’ajut per menjar es pot presentar en fases inicials, malgrat que la per-
sona pugui mantenir la capacitat de mastegar els aliments. A més a més, comporta 
una sèrie de canvis al llarg de l’evolució clínica que incrementen el risc de proble-
mes nutricionals D’altra banda, les persones amb la malaltia d’Alzheimer tendeixen 
a la immobilitat. Cal estimular la mobilitat activa començant per les activitats bàsi-
ques de la vida diària així potenciar al màxim que la persona estigui dreta i camini.

Per aquest motiu, des de l’Agència de Salut Pública de Catalunya del Departa-
ment de Salut es va elaborar la publicació Consells sobre alimentació i Activitat 
Física en la malaltia d’Alzheimer amb recomanacions adreçades a la família i/o 
cuidadors en relació a la promoció de la salut de les persones afectades, a través de 
l’alimentació i de l’activitat física saludables.

Sobre la necessitat d’impulsar centres de respir familiar i residències públiques i 
concertades especialitzats en malaltia d’Alzheimer. Els informem que els centres de 
dia més especialitzats en l’atenció a les persones amb Alzheimer ja formen part de 
la xarxa social promoguda des del Departament. A més, cal tenir en compte que, en 
general, tots els centres de dia estan atenent persones amb demències, tot adaptant 
els plans individuals d’atenció a les diferents necessitats de les persones. Des del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, així com des del sector de la gent 
gran, es té clar que un model d’atenció especialitzat en l’atenció a persones amb de-
mències no es pot desenvolupar al marge del model global de l’atenció diürna, tant 
per la idiosincràsia evolutiva de la demència, com per la importància fonamental 
que té la continuïtat assistencial sota uns mateixos paràmetres assistencials adaptats 
a cada etapa de la demència. Per tot això, des de la Direcció General de Protecció 
Social, s’està desenvolupant, conjuntament amb el sector de l’atenció diürna, tant 
genèrica com especialitzada, un model d’atenció integral i polivalent que preveu 
donar cobertura i desenvolupar l’atenció terapèutica a les demències d’una manera 
expansible a tot el territori català aprofitant els equipaments actualment existents.

En un altre ordre de coses, des del Departament de Salut també s’informa que els 
centres sociosanitaris de Catalunya atenen a pacients amb malaltia d’Alzheimer en 
els següents recursos: unitats de mitja estada, unitats de llarga estada i en els hos-
pitals de dia sociosanitaris. El número total d’episodis a la llarga estada per aquesta 
malaltia ha baixat, probablement perquè són atesos a la xarxa social ja que moltes 
vegades són de perfil més residencial.

Episodis de malalts amb demència atesos a llarga estada

Episodis demència % Total episodis

2012 2.821 18,6 15.310

2013 2.697 17,3 15.746

2014 2.704 16,2 16.789

2015 2.392 14,1 17.003

A la llarga estada sociosanitària en l’actualitat s’està aplicant un indicador de co-
bertura global (per a totes les malalties), i que és de 3 a 3,5 llits /1.000 habitants de 
>64 anys. Actualment a Catalunya estem en 3,08.

http://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/2178/consells_alimentacio_activitat_fisica_malaltia_alzheimer_2014.pdf?sequence=1
http://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/2178/consells_alimentacio_activitat_fisica_malaltia_alzheimer_2014.pdf?sequence=1
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Llarga estada

Població 
total

Població 
>64

Regió Sanitària Estades Estimació 
llits mínim

Estimació 
llits màxim

llits 
calculats

Ràtio 
LLE

358.062 67.439 Lleida 91.891 202 236 257 3,81

591.625 100.873 Camp de Tarragona 139.383 303 353 389 3,86

178.159 39.116 Terres de l’Ebre 23.748 117 137 66 1,70

838.103 147.565 Girona 162.401 443 516 454 3,07

512.050 98.099 Catalunya Central 101.489 294 343 283 2,89

66.833 13.308 Alt Pirineu i Aran 22.449 40 47 63 4,71

4.943.443 927.021 Barcelona 994.072 2.781 3.245 2.777 3,00

7.488.275 1.393.421 Total Catalunya 1.535.433 4.180 4.877 4.289 3,08

A la mitja estada també s’apliquen indicadors globals (per totes les malalties, in-
cloent els malalts amb malaltia d’Alzheimer). Els indicadors utilitzats fins ara eren 
de 2 llits/1.000 habitants >64 anys. El Pla de Salut preveu que en el desenvolupament 
dels models d’atenció de diferents patologies es faci una actualització dels criteris de 
planificació de serveis sanitaris segons els nivells assistencials per incorporar els 
canvis en les tendències de morbiditat. Actualment s’està treballant en l’actualització 
de les necessitats de mitja estada sociosanitària per el futur. L’indicador de cobertu-
ra de mitja estada que utilitzem és de 2 a 2,5 llits /1.000 habitants >64 anys.

Mitja estada

Població 
total

Població 
>64

Regió Sanitària Estades Estimació 
llits mínim

Estimació 
llits màxim

llits 
calculats

Ràtio 
LLE

358.062 67.439 Lleida 31.143 135 169 87 1,29

591.625 100.873 Camp de Tarragona 88.036 202 525 246 2,44

178.159 39.116 Terres de l’Ebre 43.875 78 98 123 3,13

838.103 147.565 Girona 92.756 295 369 259 1,76

512.050 98.099 Catalunya Central 112.633 196 245 315 3,21

66.833 13.308 Alt Pirineu i Aran 9.913 27 33 28 2,08

4.943.443 927.021 Barcelona 823.171 1.854 2.318 2.299 2,48

7.488.275 1.393.421 Total Catalunya 1.201.527 2.787 3.484 3.356 2,14

Alhora, el Pla de Salut preveu que en el desenvolupament dels models d’atenció 
de diferents patologies es faci una actualització dels criteris de planificació de ser-
veis sanitaris segons els nivells assistencials per incorporar els canvis en les tendèn-
cies de morbiditat. Actualment s’està treballant en l’actualització de les necessitats 
de mitja estada sociosanitària per el futur, i que estarà acabat en uns 2 mesos.

No obstant a les dades dels 4 últims anys no s’observa un increment dels episodis 
d’aquests malalt en el recurs de mitja estada sociosanitària.

Episodis de malalts amb demència atesos a mitja estada

Episodis demència % Total episodis

2012 1.722 6,6 26.206

2013 1.752 6,0 29.601

2014 1.766 6,1 29.333

2015 1.770 5,7 31.232

Els recursos sociosanitaris es consideren suficientment dotats per cobrir la de-
manda assistencial d’aquestes persones. Els criteris de planificació es van revisant 
per cobrir les necessitats poblacionals.

Per altra banda, a la xarxa sociosanitària ha promogut que en els hospitals de dia 
es potenciïn el treball en programes específics, limitats en el temps i amb previsió 
de coordinació amb la xarxa social de centres de dia en el moment de l’alta. Dins 
d’aquests programes estan el dirigit a persones amb deteriorament cognitiu lleu o 
moderat i el programa d’estimulació cognitiva.

El programa de persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat te defini-
des la següent cartera de serveis: valoració multidisciplinar i intervenció integral, 
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aplicació de protocols terapèutics, estimulació cognitiva individual i grupal, exercici 
físic adaptat per manteniment de les activitats de la vida diària i mobilitat, suport i 
educació del cuidador, educació per a la salut, coordinació a l’alta amb atenció pri-
mària i serveis socials i la coordinació amb les rutes de demència territorials.

El programa específic d’estimulació cognitiva te la següent cartera de serveis: 
Estimulació cognitiva grupal o individual, en alguns casos amb mitjans informàtics, 
valoració neuropsicològica i coordinació amb les rutes de demència.

Aquesta acció, iniciada en el 2015, s’està potenciant en el moment actual per 
transformar tota l’activitat dels hospitals de dia en programes específics i potenciar 
la seva eficàcia.

Els indicadors de cobertura d’aquest recurs es situen al voltant de 1,5 places/ 
1.000 habitants >64 anys. En el moment actual és de 1,36 a Catalunya.

Hospital de dia

Regió Sanitària Població 
total

Població 
>64

Estades Estimació 
de places

Places 
recalculades

Ràtio HD

Lleida 358.062 67.439 169 101 67 1,00

Camp de Tarragona 591.625 100.873 525 151 182 1,80

Terres de l’Ebre 178.159 39.116 98 59 69 1,77

Girona 838.103 147.565 369 221 227 1,54

Catalunya Central 512.050 98.099 245 147 216 2,20

Alt Pirineu i Aran 66.833 13.308 33 20 21 1,59

Barcelona 4.943.443 927.021 2.318 1.391 1.109 1,20

Total Catalunya 7.488.275 1.393.421 3.484 2.090 1.891 1,36

L’hospital de dia sociosanitari està donant cobertura especialitzada a persones 
amb malaltia d’Alzheimer evitant la institucionalització.

Amb una mirada comunitària també s’està implantant l’any 2017 la ruta assis-
tencial de demència. Aquesta ruta potencia l’atenció domiciliària, l’estratègia de co-
municació, informació acompanyament de les persones i el seu entorn. S’està fent el 
seguiment d’aquestes rutes territorials per part del Pla de Salut i s’està confirmant la 
seva implantació en tots els territoris.

A més a més, els equips d’avaluació integral ambulatòria de trastorns cognitius 
són equips interdisciplinaris que tenen psicòleg, al igual que en els hospitals de 
dia sociosanitaris i les unitats de mitja i llarga estada sociosanitària que atenen a 
aquests pacients. En els hospitals de dia s’estan realitzant programes psicoeducatius 
per els familiars i en alguns d’ells hi ha grups d’autoajuda.

Cal destacar també, que l’any 2012 dins del marc del Pla de salut de Catalunya 
2011-2015, el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat de Catalunya es va po-
sar en marxa en la línia estratègica 2.3 d’autoresponsabilitat del pacient i cuidador 
i foment de l’autocura, un nou projecte, el Programa Cuidador Expert Catalunya® 
adreçat als cuidadors de persones amb malalties cròniques. Aquest Programa s’ini-
cia arrel de copsar i valorar la necessitat de donar suport i resposta a les persones 
que cuiden d’altres i que pel problema de salut que pateixen o no es poden valdre 
per si mateixos o necessiten l’ajuda d’un cuidador com és el cas de persones amb 
malalties cròniques complexes, demències, trastorns mentals severs o nens amb una 
malaltia crònica.

El Programa té com a finalitat mitjançant l’intercanvi de coneixements i expe-
riències del cuidador expert amb la resta de cuidadors promoure canvi d’hàbits que 
millorin la seva qualitat de vida i la convivència amb la persona a la que cuida.

Pel desenvolupament del Programa s’ha elaborat una guia metodològica i un 
material educatiu específics. A partir d’uns continguts comuns s’han dissenyat 4 
troncs específics un dels quals és l’adreçat a cuidadors de persones amb demència. 
En la seva elaboració han participat professionals sanitaris experts de les diferents 
disciplines implicades. Aquest material ha estat revisat per cuidadors a fi d’assegu-
rar que els continguts i el llenguatge utilitzat és l’adient per a les persones a les que 
va adreçat.
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Realitzada la prova pilot corresponent, prèvia a la seva extensió a tot el territori 
català, durant el període 2015-2016 el procés de desplegament del Programa Cui-
dador Expert Catalunya® per a cuidadors de pacients amb demències ha estat el 
següent:

– Nombre de cuidadors participants: 88 dels quals 6 han actuat com a cuidadors 
experts conductors de grup.

– Àmbit d’actuació: 6 Equips d’Atenció Primària, 1 Fundació Sociosanitària
– Nombre de grups: 8
Finalment tenint en compte els bons resultats obtinguts en els primers grups duts 

a terme al llarg d’aquet període, i els beneficis de l’aprenentatge entre iguals, a mode 
de conclusió des de la direcció del Programa s’observen les expectatives generades 
en el desplegament del Programa Cuidador Expert Catalunya®, com a instrument 
útil per millorar l’autocura i la qualitat de vida tant dels cuidadors com de les per-
sones a les que cuiden, promovent les habilitats i capacitats dels propis cuidadors.

Control del compliment de la Resolució 391/XI, sobre la dotació d’una 
residència i centre de dia per a gent gran a Ripollet
290-00363/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 58375 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 391/XI sobre la dotació d’una 
residència i centre de dia per a gent gran a Ripollet, us trameto en aquest escrit el 
resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com 
la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions 
que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la mateixa.

Barcelona, 28 d’abril de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us fem saber que des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, a 

través de la Programació territorial dels serveis socials especialitzats 2015-2018, 
està previst d’anar dotant a totes les zones del país dels serveis necessaris que ajudin 
a donar resposta a les necessitats socials de la ciutadania. Amb tot, la Programa-
ció Territorial parteix del marc que determina la Cartera de serveis socials i fa una 
anàlisi de l’estat de la situació dels diferents sectors dels serveis socials del país per 
a determinar, amb precisió, els territoris d’actuació preferent que presenten dèficits 
de cobertura, amb l’objectiu de millorar l’equilibri territorial en la distribució dels 
nous recursos.

Pel què fa a la possibilitat de dotar a la ciutat de Ripollet d’una residència i centre 
de dia per a gent gran, s’ha inclòs a la llei 4/2017 de pressupostos de la Generalitat 
de Catalunya per al 2017 la disposició addicional 66, en que el Govern, dins les dis-
ponibilitats pressupostàries per al 2017 preveurà la redacció del projecte de la resi-
dència assistida per a persones grans a Ripollet.
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Control del compliment de la Resolució 392/XI, sobre protecció 
internacional
290-00364/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 58376 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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, us trameto amb aquest escrit el 
resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la 
previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que 
ajuden a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 26 d’abril de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us faig saber que la Generalitat ha mantingut una permanent activitat d’aporta-

ció de propostes i de reclamació d’iniciatives a l’administració de l’Estat Espanyol. 
Aquesta activitat ha comportat un total de 24 comunicacions escrites i 4 reunions 
presencials.

D’entre les comunicacions escrites cal remarcar la de 19/7/2016 en la que sol·li-
citem la signatura d’un conveni per tal d’acordar sistema de posta a disposició de 
recursos habitacionals alhora que demanem que les persones refugiades reclamades 
per la Generalitat, procedents de Grècia i Itàlia, i presentats per diferents entitats 
socials siguin incorporades al contingent de reubicacions i reassentaments compro-
mesos per l’estat espanyol, i la de 2 de febrer de 2017 en la que comuniquem al mi-
nisteri de Treball i Afers Socials el contingut del Programa Català de Refugi.

Igualment comuniquem a l’estat que només s’inscriuran en l’aplicatiu informàtic 
que ell gestiona les places d’equipaments habitacionals que ja tinguin una ocupació 
total o parcial, però no aquelles altres que no hagin estat conveniades, atès que sen-
se la col·laboració dels ajuntaments i la Generalitat entenem que no pot haver-hi un 
bon procés d’acollida.

En les reunions presencials la Generalitat ha demanat a l’estat, a més del conjunt 
d’apartats relacionats a la Resolució 392/XI, els següents:

1. Que les ambaixades i consolats espanyols puguin estendre visats humanitaris, 
interpretant adequadament l’article 38 de la Llei d’Asil.

2. Posar en marxa corredors humanitaris d’acord amb l’experiència de la comu-
nitat de Sant Egidi i altres entitats religioses i socials a Itàlia, França, Alemanya i 
Malta.

3. Estendre permisos d’estudi per a estudiants universitaris refugiats.
4. Posar en marxa programes especials per a menors refugiats no acompanyats.
5. Descentralitzar la gestió de l’acollida de les persones refugiades a Catalunya 

per tal que la Generalitat pugui implementar el seu propi model.
6. Traspassar els fons europeus i estatals per a l’acollida de les persones refugia-

des a Catalunya a la Generalitat.
Per altra banda, també, us faig esment del fet que estem accelerant el desplega-

ment del Pla de protecció internacional a Catalunya aprovat el 28 de gener de 2014. 
I concretament 8 mesures, derivades de l’anàlisi de problemes, de la tipologia de 
recursos existents i de la tipologia d’actors que el Pla identifica s’estan desenvolu-
pant: el conjunt de la informació es troba recollida en els apartats 1 i 2 del present 
document.
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En un altre ordre de coses les aules d’acollida s’atorguen a aquells centres que 
han de donar suport a un mínim de 9 alumnes arribats al sistema educatiu en els 
darrers dos anys o tres, en el cas parlin llengües molt allunyades del català. Així 
doncs, cada any es modifica el nombre d’aules i els centres que en poden disposar, 
en funció de la població nouvinguda a Catalunya.

Aquest és un recurs que el Govern considera imprescindible per a la bona aco-
llida d’aquest alumnat i per a l’atenció que els ha de prestar el centre educatiu. Així 
doncs, tots els centres que acullin un nombre mínim de 9 alumnes nouvinguts re-
bran aquest suport.

Tanmateix, i atès que normalment aquest alumnat continua necessitant reforç 
lingüístic per a garantir el seu èxit educatiu, el Departament d’Ensenyament ha creat 
un perfil d’immersió i suport lingüístic a partir del qual els centres poden sol·lici-
tar la creació de places estructurals que garanteixin la qualificació i especialització 
d’algun o alguns dels docents per donar l’atenció especialitzada que aquests alum-
nes necessiten.

Amb tot, s’incrementen els recursos destinats als serveis de primera acollida i 
integració. L’acollida és una acció formativa temporal per a l’autonomia de les per-
sones entenent que les persones més informades estan més preparades, més lliures, 
més capaces de participar i de contribuir a la societat. El Servei de Primera Aco-
llida està recollit a l’article 138.1.d de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei 
10/2010, del 7 de maig, d’acollida de les persones immigrades i de les retornades a 
Catalunya i el Decret 150/2014 que fixa els requisits mínims.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, mitjançant la Fitxa 7 del 
Contracte– Programa 2016, ha destinat al Servei de Primera Acollida l’import de 
4.6M€ repartits entre un primer bloc d’accions de formació en llengua catalana, la 
formació laboral i el coneixement de la societat catalana i el seu marc jurídic i un 
segon bloc de reforç dels professionals que s’hi dediquen en els ajuntaments i Con-
sells Comarcals. Per aquest 2017 esta previst un increment del Servei repartits entre 
el reforç lingüístic i l’acollida.

Igualment, val a dir que s’ha aconseguit incloure el servei de primera acollida 
dins les activitats finançables pel Fons Social Europeu, mitjançant la presentació i 
acceptació del projecte pertinent, que permetrà, a partir del 2018 i fins al 2020 ob-
tenir un finançament addicional que es repercutirà en el contracte programa amb 
els ens locals en el proper exercici, en la mesura que aquests acompleixin amb tots 
els requisits de justificació europeus de l’activitat duta a terme els anys 2016 i 2017.

A més a més, ens cal garantir una acollida professional, integral i especialitza-
da. Amb aquesta orientació el setembre de 2015, la Generalitat crea per l’Acord de 
Govern 151/2015, de 22 de setembre (DOG 6963) el Comitè per a l’Acollida de les 
Persones Refugiades com a òrgan d’assessorament, de participació i de coordina-
ció de les administracions públiques catalanes i de les entitats i les organitzacions 
socials que actuen en l’àmbit de l’acollida de les persones demandants de protecció 
internacional o refugiades a Catalunya.

El 17 de novembre de 2015 el Govern aprova la creació del Programa de Suport 
a l’Acollida de les Persones Refugiades, com a programa temporal, amb un any de 
vigència, d’1 de desembre de 2015 a 30 de novembre de 2016. Aquest Programa neix 
amb l’objectiu d’implementar i executar les actuacions que s’impulsin des del Comi-
tè, donant suport administratiu i tècnic al coordinador/a en les matèries de la seva 
competència, a l’efecte de garantir una acollida eficaç i coordinada de les persones 
refugiades que arribin al territori català. Posteriorment, el Programa ha estat renovat 
per a un període de dos anys.

Per altra banda, s’han posat a disposició de les entitats socials i del col·lectiu de 
persones refugiades o demandants de protecció internacional, entre d’altres, els se-
güents recursos normalitzats:
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1. Orientació i assessorament en el procés de reconeixement de la qualificació 
professional i acadèmica de títols universitaris mitjançant el Servei d’Acompanya-
ment al Reconeixement Universitari (SARU).

2. Homologació de títols de primària i secundària mitjançant el Departament 
d’Ensenyament.

3. Homologació i convalidació de títols estrangers no universitaris, mitjançant el 
Departament d’Ensenyament.

4. Recerca d’habitatge mitjançant el Grup de Treball de l’Inventari de Recursos 
del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades i de l’Agència d’Habitatge 
de Catalunya.

5. Atenció mèdica general i, en el seu cas, especialitzada, mitjançant el Depar-
tament de Salut.

6. Formació d’adults mitjançant el Departament d’Ensenyament.
7. Aprenentatge de la llengua catalana mitjançant el Consorci de Normalització 

Lingüística (CNL).
8. Obtenció de certificats de professionalitat mitjançant el Servei d’Ocupació de 

Catalunya (SOC).
9. Orientació Professional mitjançant el SOC, i concretament la determinació 

dels perfils d’ocupabilitat.
10. Polítiques actives d’ocupació mitjançant el SOC.
11. Escolarització obligatòria mitjançant el Departament d’Ensenyament.
12. Recerca d’ocupació, mitjançant el Comitè, el Programa de Reincorporació al 

Treball (PRT), el SOC i les entitats especialitzades amb les que es pugui conveniar.
13. Assessorament especialitzat en matèria migratòria i de refugi mitjançant el 

Telèfon d’Atenció Ciutadana de la Generalitat i la web Refugee.gencat.cat.
Vull fer esment, també, que el Govern posa en marxa el Programa Català de Re-

fugi que comporta:
1. La formació d’un conjunt aproximat de 2.500 mentors.
2. L’assignació d’un grup de mentors a cada persona, unitat familiar o de convi-

vència de persones refugiades.
3. El seguiment i l’avaluació dels Plans Individuals d’Activitats de totes les per-

sones refugiades que, mitjançant convocatòria pública, rebin suport econòmic de la 
Generalitat.

4. La recerca d’un habitatge per a les unitats familiars o de convivència de per-
sones refugiades.

El Programa Català de Refugi té com a objectiu, doncs, elaborar i posar en mar-
xa un programa operatiu de la Generalitat de Catalunya i del Comitè per a l’Acolli-
da de les Persones Refugiades envers la protecció internacional, amb col·laboració 
interinstitucional i cívica, per tal de contribuir solidàriament a l’acollida de les per-
sones refugiades a Catalunya i obtenir els millors resultats en el seu procés d’assoli-
ment de l’autonomia personal, social i laboral en la nostra societat.

Per altra banda, s’impulsen campanyes de sensibilització respecte el dret d’asil i 
el dret de les persones migrants, i fer campanyes de prevenció de la xenofòbia.

1. L’exposició fotogràfica del fotògraf Sergi Càmara «Refugiats, l’odissea cap a 
Europa», inaugurada el 5 de febrer de 2016, s’ha mantingut oberta fins el mes d’abril 
de 2016 al Jardí del Palau Robert. Aquesta exposició itinerant és una iniciativa del 
Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, amb la col·laboració del Palau 
Robert, per sensibilitzar l’opinió pública catalana. S’han fet rèpliques, i es manté ac-
tiva en diferents indrets de Catalunya. ¡

2. S’ha donat suport al Museu d’història de la immigració de Catalunya (MhiC) 
per dissenyar un nou mòdul expositiu permanent: Migrar-Espai refugi, inaugurat el 
febrer del 2017.
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3. Elaboració i difusió d’un campanya «Persones refugiades. Persones Benvingu-
des» de sensibilització pel dret al refugi a través de mitjans de comunicació públics 
i privats.

4. Posta en marxa de la web Refugee.gencat.cat adreçada a les persones refugia-
des i a tècnics municipals.

5. Suport per a l’elaboració d’una guia i disseny d’curs de formació adreçat a 
professionals de l’administració local orientat a la detecció de persones refugiades.

6. Suport a la realització d’actuacions de sensibilització en diversos municipis de 
Catalunya per a la implementació d’actuacions de mentoria per a l’acollida de per-
sones refugiades.

7. S’ha realitzat un curs de tràfic d’éssers humans, dret a la protecció interna-
cional programat per la DGAIA per a millorar les competències professionals en 
detecció i intervenció amb nens i nenes, adolescents migrants, per poder dotar als 
professionals d’infància d’eines per l’abordatge integral.

8. Assessorament especialitzat en matèria migratòria i de refugi mitjançant el 
Telèfon d’Atenció Ciutadana de la Generalitat i el web Refugee.gencat.cat.

9. I, finalment, però no menys important, val a dir que el mateix Programa Cata-
là de Refugi en la seva vessant de projecte de mentoria i de projecte obert a la par-
ticipació de desenes d’entitats tindrà un efecte molt important, també, en l’àmbit de 
la sensibilització.

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 2/XI, sobre la política sanitària
390-00002/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 58642 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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 2/XI, sobre la política sanitària 
(tram. 390-00002/11), us informo del següent: 

Pel que fa als apartats a), b) i c), convé tenir present que les prestacions orienta-
des a tractar patologies que comporten un risc urgent vital es troben ja totes elles 
garantides.

En aquest sentit, l’ordre SLT/101/2015, de 21 d’abril per la qual s’actualitza la 
relació d’intervencions quirúrgiques que tenen garantit un termini màxim d’accés 
i l’ordre SLT/102/2015, de 21 d’abril, per la qual s’estableixen els terminis de refe-
rència per a l’accessibilitat a les prestacions sanitàries que són a càrrec del Servei 
Català de la Salut, van actualitzar el Decret 354/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’estableixen els terminis màxims d’accés a determinats procediments quirúrgics a 
càrrec del Servei Català de la Salut i van marcar un punt d’inflexió, ampliant de 14 
a 27 els procediments garantits, seleccionats segons criteris de rellevància clínica.

Per a la resta de prestacions subjectes a llista d’espera, es va fixar per primera 
vegada un termini de referència, fet que implica que el Servei Català de la Salut 
(CatSalut) assumeix el compromís de dur-les a terme en el mínim temps possible i 
abans que venci aquest termini, entès en termes orientatius i d’acord a un nivell de 
prioritat assignat. El Departament de Salut considera necessari mantenir una distin-
ció entre aquestes dues tipologies de procediments en llista, ateses les diferències 
dels procediments que s’hi inclouen, tenint sempre en compte que els casos urgents 
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per a qualsevol procediment ja s’atenen en uns temps de resolució molt per sota dels 
temps de referència.

Tot i això, el Departament de Salut era conscient que hi havia marge de millora 
en l’abordatge de les llistes d’espera sanitàries. Per tal de millorar-ne la seva gestió, 
el 4 d’abril de 2016 es va presentar el Pla integral per a la millora de llistes d’espera 
sanitàries. El Pla té com a objectiu principal disminuir el nombre de persones en es-
pera i el temps mig d’espera. Concretament, es vol reduir a la meitat el temps d’es-
pera en proves diagnòstiques i en primeres visites a l’especialista; i reduir un 10% el 
nombre de pacients que esperen per ser operats (absorció de l’increment derivat de 
la reducció del 50% del temps d’espera en proves diagnòstiques i en primeres visites 
especialista). Aquests compromisos estaven condicionats a l’aprovació dels pressu-
postos de la Generalitat de Catalunya per al 2016, i s’havien d’assolir en el termini 
de 12 mesos a partir de la seva aprovació.

Aquest increment d’activitat es preveia portar-lo a terme a través de centres pú-
blics o entitats sense ànim de lucre, maximitzant la capacitat operativa dels centres 
i prioritzant la resolució per part dels centres referents del territori més propers al 
ciutadà.

Cal dir que tot i no disposar dels recursos addicionals que preveia el pressupost 
de 2016, des del Departament de Salut s’ha treballat per continuar millorant la ges-
tió de les llistes d’espera i reduir els temps d’espera dels ciutadans, per tal de millo-
rar la qualitat de l’atenció sanitària que reben.

El 3 de març de 2017 es va dur a terme la presentació del balanç de les llistes 
d’espera del 2016 el qual mostra que s’ha rebaixat un 26,3% i un 19,7% el nombre de 
persones que superen els temps de garantia i de referència, respectivament, per a ser 
operades durant el 2016, tot i tenir els pressupostos prorrogats.

El Departament de Salut es marca reduir en un any, des de l’aprovació dels pres-
supostos de l’any 2017, un 50% el temps mitjà d’espera en primeres visites a l’espe-
cialista i el de proves diagnòstiques, i reduir un 10% els pacients en llista d’espera 
per intervencions quirúrgiques generats per l’increment derivat de la reducció del 
temps d’espera en el procés diagnòstic.

En procediments amb temps garantits, la xifra de pacients en llista d’espera s’ha 
reduït en 2.223, un 6,5% menys que el 2015. També s’ha escurçat el percentatge de 
persones que superen el temps de garantia per a ser operades. En concret, ha dis-
minuït en 970 els pacients que superen aquest temps màxim d’espera: s’ha passat 
dels 3.684 del 2015 als 2.714 del 2016. I paral·lelament, ha crescut un 2% el volum 
d’intervencions amb un total de 97.938, cosa que suposa 1.907 operacions més que 
el 2015.

Pel que fa als procediments de referència, el nombre de persones per a ser opera-
des que superen aquest temps s’ha reduït un 19,7%, passant dels 16.652 pacients del 
2015 als 13.367 del 2016, és a dir, en 3.285 pacients menys. Durant aquest període 
ha augmentat el volum d’activitat quirúrgica un 0,3%, amb 642 operacions més que 
el 2015.

Pel que fa a les consultes externes, s’han realitzat 160.538 visites addicionals (un 
8% més d’activitat que al 2015), cosa que s’ha traduït en 124.694 pacients menys en 
llista d’espera (-19% respecte l’any anterior). El temps d’espera mitjà és de 152 dies 
(també menor al del 2015). Per últim, en aquest àmbit, el 2016 s’ha tancat amb prop 
de 50.000 pacients menys (en concret, 49.700) que superen el període de referència: 
així, al 2015 n’hi havia 249.631, mentre que l’any passat la xifra era de 199.931, un 
20% menys que l’any anterior.

Pel que fa a les proves diagnòstiques, s’han realitzat 121.716 proves addicionals 
(un 20,7% més respecte el 2015), el que s’ha traduït en prop de 10.000 pacients menys 
–en concret, 9.694– en llista d’espera (-6,7% respecte l’any anterior). El temps d’es-
pera és de 85 dies de mitjana i el nombre de pacients que superen el període de re-
ferència s’ha reduït en 11.560, és a dir, un 22,3% respecte el 2015.



BOPC 406
11 de maig de 2017

4.50.02. Compliment de mocions 125 

Durant el 2016 i amb els pressupostos prorrogats (8.467M€), el Departament 
de Salut ha superat el volum d’activitat en cirurgia programada i urgent fet el 2010, 
l’any amb el pressupost de Salut més alt de la història amb 9.875M€. En concret, el 
volum d’activitat ha crescut en un 13,6%, passant d’un total de 357.439 cirurgies pro-
gramades i urgents el 2010 a la xifra estimada de 406.214 el 2016.

Dels més de 57M€ del pla de xoc, Salut destinarà el gruix de recursos, concreta-
ment 41M€, en 10 procediments que concentren més del 50% dels pacients fora del 
temps establert, que són els de pròtesis de genoll; herniorrafia inguinal/femoral; her-
nies umbilical, incisional i altres; reparacions articulars; cirurgia instrumentada del 
raquis; cirurgia reparadora de la pell i teguments; operacions de mama, operacions 
del sistema nerviós central; obesitat mòrbida i cirurgia maxil·lofacial.

A més de l’increment de l’activitat, els altres 3 eixos d’actuació del Pla, que s’han 
realitzat els següents: 

– L’apoderament de l’atenció primària. S’ha dotat l’atenció primària de capaci-
tat de programació directa de primeres visites a consultes externes (una proporció 
de les visites equivalent a uns 34 milions d’euros del pressupost destinat a aquestes 
visites), i d’augmentat la seva capacitat de resolució en l’atenció als pacients crònics 
i als pacients que són derivats a consultes externes hospitalàries. Aquestes es van 
desplegar a partir de setembre de 2016.

– La gestió proactiva dels pacients en llista d’espera. Des dels centres s’ofereix 
un document informatiu d’indicació d’intervenció als pacients en el moment de ser 
inclosos en llista i se’ls comunica i ofereix alternatives d’intervenció abans que aca-
bi el temps de referència. Aquestes actuacions s’han desplegat a partir del setembre 
de 2016.

– Informació més accessible. Des del mes de juny de 2016 es publiquen per pri-
mer cop semestralment les llistes actualitzades al web del CatSalut en format de 
dades obertes, de manera que es pot consultar, per exemple, el volum de pacients en 
espera i el temps mig d’espera, amb desglossament per centre i tipus d’intervenció o 
prova. Aquest nou format de dades obertes es pot consultar al web del CatSalut. A la 
vegada, a partir de juliol de 2016 es publica la informació de manera individual de 
les persones que estan en llista a La Meva Salut (motiu i data d’inclusió).

A més, a partir del mes de maig del 2017, el CatSalut començarà un programa 
d’avaluació en la qual es comunicarà activament els pacients operats per pròtesis de 
genoll per valorar la qualitat i els resultats en salut.

D’altra banda, a partir del mes de juliol del 2017, el CatSalut publicarà mensu-
alment les dades obertes per centres. S’inclourà el volum de pacients en espera i el 
temps mitjà d’espera per intervenció quirúrgica, les proves diagnòstiques i les con-
sultes externes.

Pel que fa a la tendència a establir un termini màxim garantit de 48 hores per 
a l’atenció programada a l’atenció primària, cal dir que actualment la població pot 
accedir a aquest nivell d’atenció pràcticament sempre abans d’aquest termini (ja fi-
xat en l’Ordre SLT/012/2015), per bé que una part important de les visites encara no 
tenen la consideració de programada d’acord als sistemes d’informació dels centres. 
Per tant, qualsevol atenció requerida per part d’un usuari sempre és atesa en aquest 
període de referència, per bé que a vegades aquesta és assumida per professionals de 
l’equip d’atenció primària del centre que no necessàriament són els que té assignats 
de referència o capçalera.

Quant a la tendència a establir un termini màxim garantit de 48 hores per a 
l’atenció a un servei d’urgències hospitalàries, el 12 d’abril de 2017 es van presentar 
les línies principals del Pla nacional d’urgències de Catalunya (PLANUC), que vol 
assegurar una atenció continuada i urgent, equitativa i de qualitat, adaptada a les ne-
cessitats de salut de les persones a través d’una xarxa d’atenció integrada, accessible 
i resolutiva, liderada per professionals, i que situï el ciutadà al centre del sistema.
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El PLANUC contempla un total de 30 accions específiques agrupades en 10 àm-
bits d’actuació diferents i s’ha elaborat amb la col·laboració d’un comitè d’experts 
format per més de 40 professionals vinculats a l’atenció urgent i continuada. Tam-
bé s’ha fet un procés participatiu per a definir els criteris d’ordenació de la xarxa 
d’atenció continuada i urgent amb representants del món local, proveïdors, entitats 
de pacients, associacions de veïns i d’usuaris i amb grups focals amb professionals 
del SEM per l’avaluació de la posada en marxa del transport sanitari integrat.

El PLANUC, que suposa una reforma de fons amb una visió de conjunt de tot 
el sistema i d’abast nacional, busca focalitzar la seva atenció en els serveis i un dels 
factors fonamentals que contempla és la capacitat resolutiva de tots els dispositius 
assistencials (atenció primària, hospitalària, sociosanitaris i socials), la seguretat clí-
nica i la millora del tracte interpersonal amb els ciutadans i del seu confort.

Un dels eixos importants del PLANUC fa referència a l’atenció urgent hospita-
lària. En aquest sentit, concreta tres accions per optimitzar el drenatge com a punt 
clau en el procés d’atenció a les urgències. Així, preveu, entre d’altres, planificar 
anualment les necessitats estructurals, segons la pressió de les urgències, millorar 
la distribució i gestió de les altes i, finalment, acordar un temps màxim d’estada 
al servei d’urgències hospitalàries inferior a les 24 hores per aquells pacients que 
ingressen. En aquest darrer punt, el pla fixa dos objectius: reduir aquest any un 
10% el nombre de pacients que registren una estada superior a les 24 hores, i acon-
seguir, d’aquí a 4 anys, que tots els pacients registrin una estada inferior a les 24 
hores.

Una altra acció destacada és la implementació d’alternatives a l’hospitalització 
convencional que es tradueix en quatre punts. En primer lloc, actualitzar la cartera 
de serveis de les unitats de curta estada hospitalària. En segon lloc, analitzar els di-
ferents models d’unitats d’hospitalització a domicili i implementar un únic model. 
En tercer lloc, impulsar nous equips de suport integral a la cronicitat (ESIC) en en-
torns urbans, el que es traduirà en la creació d’altres 3 ESIC més a banda del ja creat 
al Centre de Salut Casernes de Barcelona: un a l’Hospital Dos de Maig, un altre al 
Centre Integral Cotxeres i un tercer a Sant Martí, a Barcelona. Per últim, també es 
flexibilitzaran els horaris i les citacions dels hospitals de dia i dels ESIC.

El pla també preveu reforçar la xarxa assistencial amb la creació de 5 nous cen-
tres d’urgències d’atenció primària (CUAP) per tal de canalitzar millor l’atenció 
urgent de menor gravetat. Aquests centres es posaran en marxa a Girona ciutat, a 
Mataró, a Badalona, a Reus i a la Regió Sanitària de Lleida.

En la línia de potenciar el servei telefònic del 061 CatSalut Respon, per a l’aten-
ció a la població infantil el pla projecta la creació, el mes que ve, de la nova línia 
d’atenció pediàtrica les 24 hores del dia als 365 dies de l’any. D’altra banda, entre 
les accions més destacades, sobresurt la posada en marxa a l’octubre de la nova línia 
d’atenció urgent a la salut mental les 24h./365 dies; l’entrada en servei del Suport Vi-
tal Avançat Aeri nocturn entre els mesos de juliol i octubre d’aquest any, i la creació, 
al juny, d’un equip especialitzat en trasllats de pacients crítics altament complexos.

Per tal d’analitzar l’abordatge de l’atenció urgent a Catalunya, el pla preveu una 
monitorització i un seguiment periòdic dels objectius i accions a desplegar, així com 
també l’avaluació dels resultats assolits.

L’any 2016 es van atendre 7 milions de visites als serveis d’urgència de Catalu-
nya. El 49,4% del total van ser als hospitals; el 15% als CUAP; el 22,4% a la resta 
de dispositius d’atenció primària que fan atenció continuada, i el 13,2% al SEM.

Més de la meitat de les urgències ateses als hospitals són de baixa complexitat 
(nivell 4). Precisament i amb l’objectiu d’oferir una orientació sanitària de qualitat, 
el Departament de Salut va impulsar el passat mes de febrer una campanya per fo-
mentar l’ús del servei 061 CatSalut Respon en cas d’una urgència.

En relació a l’apartat d) sobre el compliment de la Moció 83/IX, cal assenyalar 
que aquesta, de fa dues legislatures, versa sobre diversos aspectes relatius als temps 
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màxims garantits idèntics als que aborda la Moció 2/XI, i insta a actuar en un sentit 
en ocasions no exactament coincident. Així doncs, en aquells apartats on la present 
Moció planteja emprendre actuacions idèntiques a les de la Moció 83/IX o formu-
lades diferentment, aquest informe de compliment ja hi dóna resposta en els punts 
respectius. Tot seguit es valora el compliment d’aquells apartats de la Moció 83/IX 
no contemplats en la Moció 2/XI.

L’apartat c) de la Moció 83/IX insta a que els metges de família, pediatres i in-
fermers, en ús de llurs competències, demanin directament proves diagnòstiques i 
visites a altres especialistes als centres d’urgències d’atenció primària, centres d’alta 
resolució i hospitals generals bàsics i centres de salut mental, mentre que l’apartat 
d) demana que puguin prescriure directament l’ingrés de llurs pacients als centres 
sociosanitaris i de salut mental, i derivar-los a tractaments, seguint els protocols es-
tablerts i consensuats amb els professionals dels diferents nivells assistencials i de-
finits en els diferents plans directors.

En relació a aquests dos apartats cal dir que tant el Pla de Salut de Catalunya 
2016-2020 com el futur Pla estratègic d’atenció primària i comunitària, han de pros-
seguir els esforços ja iniciats aquests darrers anys conduents a promoure l’atenció 
integrada i a dotar de major capacitat de resolució l’atenció primària. Entre el 2011 i 
el 2015 s’han implantat processos clínics integrats per a les malalties cròniques més 
prevalents i de més mortalitat (insuficiència cardíaca, diabetis tipus 2, bronquitis 
crònica, depressió), i models d’atenció conjunts entre l’atenció primària i l’especia-
litzada en processos en els quals aquests dos nivells tenen una relació més freqüent 
(particularment, aparell locomotor, oftalmologia, dermatologia, i salut mental). Més 
concretament, amb relació a l’apartat c), cal fer avinent que en el marc del Pla inte-
gral per a la millora de llistes d’espera sanitàries abans referit s’ha dotat a l’atenció 
primària de capacitat de programació directa de primeres visites de consultes ex-
ternes (una proporció de les visites equivalent a uns 34 milions d’euros del pressu-
post destinat a aquestes visites). En el cas de les proves diagnòstiques, els metges 
de família i els pediatres tenen ja capacitat per demanar proves bàsiques. Pel que fa 
als altres professionals, i sobre els restants àmbits, en consonància amb el nou Pla 
estratègic d’atenció primària i comunitària es treballarà amb els col·legis professio-
nals i les societats científiques en aquest sentit, si bé les competències professionals 
no són un àmbit en què el Departament de Salut pugui prendre decisions unilaterals.

Pel que fa al punt f) de la Moció 83/IX, relatiu a estendre el programa de diag-
nòstic ràpid a tots els tipus de càncer, convé aclarir que els circuits de diagnòstic 
ràpid de càncer s’estableixen en funció de criteris tals com la gravetat de la malaltia 
(incidència, període de latència, etc.), les característiques de la prova diagnòstica 
(vàlida, eficient, sense risc addicional, cost-efectiva, etc.) i la disponibilitat dels re-
cursos tant humans com tecnològics per assegurar la continuïtat assistencial en el 
tractament i seguiment posterior. No tots els processos neoplàsics presenten aques-
tes característiques, i el circuit no està indicat per a qualsevol tipus de càncer. Actu-
alment, estan inclosos en el circuit ràpid el càncer de mama, de pulmó, de colon, de 
bufeta i de pròstata. Això al marge, cal dir que els pacients amb malalties oncològi-
ques són sempre prioritaris, amb independència de les llistes d’espera generals, i la 
cirurgia oncològica és una clara prioritat en tots els centres. En aquest sentit, convé 
recordar que l’Ordre SLT/102/2015 dóna als procediments quirúrgics oncològics un 
temps de garantia de 45 dies (60 en el cas dels procediments de pròstata i bufeta uri-
nària), que es compleixen en pràcticament el 100% dels casos d’acord a les darreres 
dades disponibles corresponents al tall de desembre de 2015.

Sobre l’establiment d’un temps màxim d’espera de deu minuts per al transport 
sanitari urgent i d’una hora per al programat a què insta l’apartat j), i amb relació al 
transport sanitari urgent, el Govern considera que aquesta mesura no s’adiu bé a la 
diversitat de situacions que són objecte d’aquest tipus de transport, amb nivells de 
prioritat variables en funció de la patologia i situació del pacient. Cal tenir present 



BOPC 406
11 de maig de 2017

4.50.02. Compliment de mocions 128

que durant el 2015 el percentatge d’activacions de prioritat 0 (situació de risc vital) 
amb temps de resposta inferior a 20 minuts se situa en valors propers al 90%, i que 
en paral·lel els codis d’emergència existents (com són els codis IAM, ictus, o pacient 
politraumàtic) garanteixen una atenció ràpida i que cada cop millora més la super-
vivència de les persones afectades. Addicionalment, convé destacar que els plecs 
de prescripcions tècniques del darrer concurs per a la contractació de la gestió dels 
serveis de transport sanitari determinen que un cop l’equip ha estat activat, es mo-
bilitzarà en un temps inferior a 2 minuts (temps de mobilització).

Pel que fa al transport sanitari programat, l’actual concurs ja contempla mesu-
res encaminades a reduir el temps màxim d’espera en uns termes més exigents als 
de la Moció 83/IX. Així, es defineix en termes exactes què s’entén per una respos-
ta òptima: que el 95% dels trasllats tinguin lloc amb una puntualitat tal que l’hora 
d’arribada sigui amb una antelació màxima de 30 minuts de l’hora programada pel 
tractament, prova o alta hospitalària i la recollida sigui a l’hora prevista de finalitza-
ció d’aquest tractament, prova o alta. En el cas del transport no programat, és a dir, 
quan el servei (alta no programada, prova diagnòstica a un altre centre, etc.) s’ha de 
realitzar en un temps determinat i no estava previst, els plecs determinen que s’hau-
rà de realitzar amb un màxim de temps de 2 hores, i el compliment d’aquest temps 
serà objecte d’avaluació.

Per últim, amb relació a aquestes especificacions dels plecs, val a dir que els in-
compliments del temps de mobilització i les demores en la realització d’un servei, ja 
sigui per afectació del temps d’activació o mobilització o d’arribada, originen pena-
litzacions que poden donar peu a la imposició de sancions.

Quant a l’apartat k) de la Moció 83/IX, que demana emprendre canvis a Sanitat 
Respon (actualment CatSalut Respon) per garantir una atenció personal i persona-
litzada als pacients que sol·liciten ésser atesos per llur equip de salut o els professio-
nals de referència, cal dir que l’atenció que proporciona aquest canal, que actua com 
a suport i complement de l’atenció presencial dels professionals sanitaris, és sempre 
personalitzada.

El Departament de Salut conjuntament amb el Departament de Presidència, ha 
impulsat una campanya informativa per fomentar l’ús del servei 061 CatSalut Res-
pon entre la població que pensa que necessita un servei d’urgències en cas d’un pro-
blema de salut.

La campanya, que porta per nom «Creus que has d’anar a urgències? Truca al 
061» vol conscienciar al ciutadà dels beneficis d’emprar aquest servei, com per 
exemple, el de saber a quin centre anar per rebre l’atenció més ràpida, estalviant-se 
desplaçaments i temps d’espera innecessaris. Aquest servei funciona les 24 hores del 
dia els 365 dies de l’any i està format per un equip de més de 200 professionals de 
la salut.

Amb l’objectiu de canalitzar millor l’atenció sanitària d’urgència de menor gra-
vetat, a partir del 4 de febrer de 2017 s’ha difós aquesta campanya a través de prem-
sa, ràdio, televisió, internet i cartelleria exterior.

L’atenció a les urgències ha de poder donar resposta a demandes d’atenció imme-
diata de diferents nivells de gravetat i complexitat, des de situacions de risc vital fins 
a problemes lleus que necessiten ser resolts de manera ràpida. Diàriament, una mit-
jana de 9.500 persones (unes 10.500 durant l’epidèmia de la grip) acudeixen els ser-
veis d’urgències d’un hospital, un 64% de les quals presenten molèsties o problemes 
de salut que o bé no són una urgència, i, per tant, podrien esperar a la programació 
d’una visita amb el metge de capçalera, o bé són una urgència de poca gravetat que 
podria ser tractada en un altre centre de la xarxa assistencial, com ara per exemple 
els CUAP, o fins i tot ser resolta amb un consell telefònic a través del 061. De fet, es 
calcula que el percentatge de persones que acudeixen als serveis d’urgències d’hos-
pitals de Catalunya prèvia consulta al 061 CatSalutRespon no supera l’11%.



BOPC 406
11 de maig de 2017

4.50.02. Compliment de mocions 129 

La campanya forma part d’un ampli conjunt de mesures impulsades pel Depar-
tament de Salut per fomentar i millorar la gestió dels serveis d’urgències. En aquest 
sentit, el Departament de Salut ha incrementat en un milió d’euros els recursos des-
tinats a les urgències d’hivern per fer front a la demanda.

El 061 CatSalut Respon modula l’entrada al sistema, resolent problemes i dubtes 
de salut, acompanyant el pacient durant el seu procés. El 061 també contribueix a la 
continuïtat assistencial ja que té accés a la Història Clínica Compartida de Catalu-
nya (HC3), que permet la comunicació entre tots els agents del sistema i el personal 
sanitari del 061 que el consulta mentre atén al pacient. Diàriament, aquest gestiona 
prop de 5.500 trucades.

Durant el 2016, el 061 CatSalut Respon va rebre un total de 1.992.981 alertes sa-
nitàries corresponents a 1.473.609 incidents. El 40% d’aquests incidents (595.156) es 
van resoldre telefònicament –a través d’un consell de salut, donant informació o deri-
vant el ciutadà a un centre sanitari–, mentre que el 60% restant, (878.453 incidents) 
van requerir la mobilització de 1.050.430 recursos i es van distribuir en 2.766 de Su-
port Vital Avançat Aeri, 176.319 de Suport Vital Avançat Terrestre, 758.377 de Su-
port Vital Bàsic, 109.874 d’Atenció Domiciliària Urgent i 3.094 d’Atenció Primària.

Finalment, cal informar que en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya del 
9 de juliol de 2012, número 347, es va publicar l’informe relatiu al compliment de 
la Moció 83/IX. Aquest informe exposava detalladament el grau de compliment 
de tots i cadascun dels apartats de la Moció en aquell moment.

Tornant a la Moció 2/XI, pel que fa l’apartat e), sobre la presentació anàlisi de les 
desigualtats territorials en matèria de salut, el Govern és plenament conscient que 
els darrers anys hi ha hagut un agreujament de les desigualtats en el nostre entorn i 
en l’àmbit de la salut, generadora de diferències en salut per motius geogràfics i so-
cioeconòmics. En conseqüència, el Govern té com un dels seus principis d’actuació 
més definitoris la reducció de les desigualtats en salut i l’equitat d’accés a les presta-
cions i de resultats de salut. En aquest sentit, ja s’han iniciat accions alineades amb 
aquest principi, com ho és el Pla integral de llistes d’espera, que ha de permetre mi-
llorar l’equitat d’accés per la via d’assolir reduccions importants del temps d’espera 
tant per a intervencions quirúrgiques com per a les proves diagnòstiques i consultes 
a l’especialista. Amb l’objectiu de distribuir millor els recursos segons necessitats en 
salut de la població, s’han emprès també dues actuacions singulars: la incorporació 
de criteris de desigualtat econòmica i social en l’assignació dels recursos a les àrees 
bàsiques de salut, que ja són d’aplicació en la contractació de serveis del 2017, i la 
revisió dels criteris de planificació territorial dels dispositius d’atenció continuada 
i urgent en l’atenció primària, incorporant-hi també variables socioeconòmiques.

El mes de novembre de 2016 el Departament de Salut va presentar el nou indi-
cador socioeconòmic que, a partir del 2017, s’utilitza per determinar l’assignació de 
recursos a les àrees bàsiques de salut (ABS) de Catalunya. Aquest indicador és el 
resultat d’un estudi que el Departament de Salut va encarregar a l’Agència de Qua-
litat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), i que analitza la situació de les 
369 ABS del país a partir d’uns criteris socioeconòmics més afinats que els que 
s’utilitzaven. L’objectiu del Departament és reduir les desigualtats en salut millorant 
l’assignació dels recursos amb què treballen aquestes àrees.

En aquest sentit l’AQUAS ha revisat la fórmula actual d’assignació dels recursos 
i n’ha proposat una de nova considerant, a banda d’altres factors com l’estructura 
demogràfica, determinades variables socioeconòmiques que afecten les necessitats 
de salut de la població. En concret, els determinants que s’han inclòs per calcular 
aquesta nova reassignació són 7: el percentatge de població amb ocupacions manu-
als; amb nivell d’instrucció baix; la taxa de mortalitat prematura; la d’hospitalitzaci-
ons evitables; el percentatge de població exempta de copagament farmacèutic; el de 
població amb rendes anuals inferiors a 18.000 euros; i el de rendes anuals superiors 
a 100.000 euros.
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L’anàlisi realitzat per l’AQUAS posa de manifest l’existència de territoris que, 
actualment, reben assignacions superiors o inferiors a la mitjana sense una conside-
ració clara del seu nivell socioeconòmic.

Amb aquest estudi es disposa d’una radiografia més completa de la població ca-
talana encaminada a destinar més recursos a aquelles àrees més necessitades. Amb 
aquest diagnòstic ara fet, el sistema de finançament canviarà de manera progressiva 
i en dues fases.

En la primera, ja planejada, s’han identificat un total de 180 ABS que mereixen 
rebre més recursos dels que rebrien si se seguís el model de càlcul actual. A partir 
del 2017 i fins l’any 2021, s’hi destinaran 65 milions d’euros. En concret, el 2017, ja 
es destinaran 13 milions a les 180 ABS, dels quals quasi bé 3 milions aniran a les 25 
ABS considerades prioritàries pel seu subfinançament: l’EAP Badalona Sant Roc; 
el Sabadell La Serra; el Mataró Ronda Gatassa; el Barcelona Ciutat Meridiana; el 
Badalona Gran Sol·la Salut; El Prat de Llobregat Pujol i Capçada; el Santa Coloma 
de Gramenet Santa Rosa; el Tarragona La Granja-Torreforta; el Terrassa Est; el de 
Constantí; el Barcelona Roquetes; el Mataró Rocafonda; l’Hospitalet de Llobregat 
Gornal; l’Hospitalet de Llobregat Pubilla Cases; el de Vilanova del Camí; el Tarra-
gona Bonavista-La Canonja; el Sabadell Nord; el Sabadell Ca n’Oriac; el Barcelona 
Xafarines; el Sabadell Sud; el Mataró Ronda Cerdanya; el Santa Coloma de Gra-
menet Llatí; el de La Llagosta; el Barcelona Rio de Janeiro-Verdum i el Barcelona 
Besòs.

En la segona fase, en el marc del Pla Estratègic d’Atenció Primària i Salut Co-
munitària, el CatSalut haurà d’haver realitzat determinats càlculs per actualitzar les 
assignacions de la totalitat de les ABS de Catalunya –incloses les 180 de la primera 
fase–, sota el requisit que aquestes assignacions siguin per addició pressupostària i 
no reduint-ne de cap ABS.

D’altra banda, l’anàlisi de les desigualtats per raó de territori en els resultats de 
salut és igualment objecte d’interès per part del Departament de Salut i el CatSalut, 
que incorporen aquest element en les actuacions regulars de seguiment i avaluació 
de les polítiques de salut que posen en pràctica. Més enllà de les incomptables ac-
cions del dia a dia que tenen en compte les desigualtats territorials, hi ha unes quan-
tes iniciatives que ja aquests darrers anys han abordat singularment aquest aspecte 
en el seu plantejament, com és el cas de l’enquesta de salut de Catalunya, els infor-
mes de salut, les enquestes de satisfacció (PLAENSA), o els informes de la central 
de resultats, entre d’altres. També l’Observatori sobre els efectes de la crisi en la 
salut, creat fa dos anys, ha publicat dos informes per tal de fer un seguiment i una 
anàlisi dels principals indicadors de salut en el context de la crisi econòmica.

El mes de març de 2017 es van donar a conèixer els principals resultats de l’es-
tudi «Desigualtats socioeconòmiques en la salut i la utilització dels serveis sanita-
ris públics de la població de Catalunya», un treball realitzat per l’Observatori del 
Sistema de Salut de Catalunya, de l’AQuAS, amb dades corresponents a l’any 2015.

Com una de les primeres conclusions, el treball confirma l’existència de gradient 
socioeconòmic en tots els indicadors analitzats tot i que d’una magnitud variable se-
gons l’indicador. En aquest sentit, les persones amb menys recursos experimenten, 
entre d’altres, més hospitalització psiquiàtrica, més hospitalitzacions evitables i més 
consum de fàrmacs, mentre que l’ús de l’atenció primària o de les urgències és molt 
més igualitari entre nivells socioeconòmics.

Per àmbits, l’atenció a la salut mental és la que presenta més gradient socioeco-
nòmic, mentre que l’atenció primària i les urgències són els serveis que menys gra-
dient mostren.

L’estudi posa de manifest que les desigualtats de gènere estan presents a totes les 
edats i a tots els nivells socioeconòmics: en aquest sentit, en les dones s’experimenta 
una major atenció en centres de salut mental i un major consum de psicofàrmacs, 
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mentre que als homes és superior la mortalitat, els casos de complexitat elevada i 
l’hospitalització evitable.

L’estudi ha volgut analitzar les diferències en salut, la utilització de serveis sani-
taris i el consum de fàrmacs de la població resident a Catalunya segons el seu nivell 
socioeconòmic, determinat aquest per la situació laboral de la persona i el seu nivell 
de renda (totes dues variables utilitzades en el càlcul del nivell de copagament far-
macèutic), amb especial atenció als grups més vulnerables.

Es tracta d’un estudi pioner ja que és el primer que analitza aquestes desigualtats 
amb dades individuals de tota la població de Catalunya i no amb dades agregades 
o provinents d’enquestes, com la majoria dels treballs fets fins ara. En aquest sentit, 
l’estudi ha relacionat, per a cada ciutadana i ciutadà de Catalunya, la informació so-
bre el seu estat de salut, la seva utilització de serveis sanitaris públics i el seu con-
sum de fàrmacs.

El Govern elaborarà un informe sobre les desigualtats territorials, amb la previ-
sió de ser presentat al Parlament durant el segon semestre de l’any.

Quant l’apartat f), sobre el lliurament als grups parlamentaris de la informació 
a què fa referència el punt 2.e de la Moció 190/X, del 19 de març de 2015, sobre la 
situació de la sanitat, cal exposar que, per tal de disminuir la mitjana de temps d’es-
pera per determinades intervencions quirúrgiques, es van realitzar derivacions de 
pacients entre centres, en zones determinades del territori.

En el Decret 118/2014, 5 d’agost, sobre la contractació i prestació dels serveis 
sanitaris amb càrrec al Servei Català de la Salut, s’hi estableixen diferents nivells 
d’hospitals. Es defineixen els hospitals de nivell 1 (hospitals complementaris), com 
centres d’internament que presten serveis a pacients derivats d’un centre de la xarxa 
SISCAT, sigui hospital bàsic, de referència o d’alta complexitat. Aquests hospitals 
complementaris no tenen una població de referència assignada, i per tant, la seva 
activitat només pot ser derivada d’un altre centre del sistema sanitari integral d’uti-
lització pública de Catalunya (SISCAT). Dins aquest context es poden incloure les 
derivacions entre l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida i la Clínica 
de Ponent; l’Hospital Verge de la Cinta de Tortosa i la Clínica Terres de l’Ebre; en-
tre l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta, l’Hospital de Figueres i 
l’Hospital de Santa Caterina, i la Clínica Girona i la Clínica Salus Infirmorum; i 
entre l’Hospital Parc Taulí de Sabadell i la Clínica del Vallès. Els trasllats a través 
d’aquestes relacions l’any 2014 van ser aproximadament 8.300.

Pel que fa als trasllats entre l’Hospital de Viladecans i l’Hospital Parc Sanitari 
Sant Joan de Déu, les 488 intervencions derivades van ser conseqüència d’una situa-
ció puntual que es produir amb la plantilla del servei d’oftalmologia de l’Hospital 
de Viladecans.

La resta de trasllats que es van produir, responent a trasllats de pacients que es-
taven pendents d’intervenció quirúrgica i que se’ls hi va oferir una alternativa per 
poder ser intervinguts abans. Cal posar de manifest que els trasllats es realitzen 
sempre amb l’aprovació i consentiment dels pacients.

Pel que fa al preu de l’alta fixat per a l’atenció hospitalària, cal tenir en compte 
que aquest és el resultat d’aplicar valors d’estructura i de complexitat de cada centre, 
amb els percentatges que s’estableixen a l’Ordre de preus publicada al DOGC (Or-
dre SLT/79/2014 de 12 de març DOGC 6589). El preu d’alta dels centres receptors 
és, en la majoria dels casos, substancialment inferior al preu de l’alta dels centres 
que deriven. La finalitat de la derivació és permetre que en els centres derivadors 
es pugui realitzar una activitat més complexa i es derivin procediments de menys 
complexitat als centres complementaris. Així doncs, els trasllats es realitzen per a 
prestar la millor atenció en el centre assistencial més adequat, maximitzant els re-
sultats en salut i optimitzant l’ús dels recursos.

A l’annex es mostra el detall dels trasllats entre centres hospitalaris realitzats 
l’any 2014 i 2015 (les dades del 2015 són disponibles també al web del CatSalut).
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Tal com es preveu en el Pla Integral per a l’abordatge de les llistes d’espera sa-
nitàries, un dels elements clau és la gestió proactiva dels pacients en llista d’espera. 
Des dels centres s’oferirà un document informatiu d’indicació d’intervenció als pa-
cients en el moment de ser inclosos en llista i se’ls comunicarà i oferirà alternatives 
d’intervenció abans que acabi el temps de referència. Aquestes actuacions es duen a 
terme des del mes de setembre del 2016.

Pel que fa l’apartat g) al lliurament als grups parlamentaris de la informació que 
fa referència punt 2.f de la Moció 190/X, a dia d’avui el Registre de llistes d’espera 
sanitàries no permet obtenir aquesta informació, ja que únicament disposa de dades 
relatives a pacients donats de baixa de la llista d’espera d’un centre del SISCAT i 
tornats a donar d’alta en la llista d’espera pública en aquest o un altre centre, però 
no de pacients donats de baixa que han estat intervinguts privadament amb poste-
rioritat.

Quant l’apartat h), sobre el lliurament als grups parlamentaris, en el els propers 
mesos, d’una proposta d’ampliació de l’actual sistema de monitorització de les ur-
gències a Catalunya, el CatSalut i la xarxa assistencial requereixen sistemes d’infor-
mació que alertin i fins i tot anticipin les situacions d’augment de demanda i/o de 
sobrecàrrega assistencial d’urgències. En aquest sentit, des de l’any 1999, en el marc 
Pla integral d’urgències de Catalunya (PIUC), es va dissenyar i implantar l’aplicació 
PIUC, un sistema de monitorització de l’activitat i situació dels punts d’atenció ur-
gent del sistema de salut que ha permès disposar d’informació diària, més detallada 
en l’època d’hivern o altres moments amb increments de demanda.

L’any 2015 es va detectar la necessitat d’evolucionar, actualitzar i millorar aques-
ta aplicació, passant de la declaració manual a la captura automàtica des dels sis-
temes d’informació d’origen, amb una plataforma més moderna i automàtica amb 
relació a la resta de subsistemes d’informació existents, i amb unes sortides millors 
i més desagregades. Amb aquestes premisses, el CatSalut ha treballat recentment 
en el disseny d’una nova aplicació PIUC, que ha de permetre disposar d’informa-
ció dels serveis d’urgències hospitalaris, dels dispositius d’atenció primària –equips 
d’atenció primària (EAP), centres i punts d’atenció continuada (CUAP o similars) i 
del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), i conèixer durant tot l’any com estan 
les urgències en qualsevol moment del dia per tal de realitzar les actuacions per-
tinents de manera ràpida i eficient. Aquesta informació es basarà en criteris homo-
genis que permetin la seva integració i comparació (sempre que sigui possible les 
variables tindran sortida per regió sanitària, sector sanitari, i àrea de gestió assis-
tencial), i ha de servir per millorar la qualitat dels processos de planificació i gestió 
dels serveis d’urgències, tant específicament pel que fa a aquests serveis com amb 
relació al conjunt de serveis del sistema de salut de Catalunya.

L’anàlisi i validació final d’aquest nova aplicació, que ja es troba en fase de pro-
ves, serà una de les primeres accions que durà a terme el nou Pla Nacional d’Ur-
gències.

Quant a l’apartat i) Pel que fa a la publicació semestral en el web del CatSalut 
de les llistes i els temps d’espera per a primeres visites a especialistes, el registre de 
llista d’espera de consulta externa especialitzada es va posar en funcionament més 
d’un any i mig. Aquesta informació es publica al web del CatSalut en format de da-
des obertes des de juny de 2016.

En relació a la publicació semestral en el web del CatSalut de les llistes i els 
temps d’espera de les consultes d’atenció primària programades als centres d’aten-
ció primària, actualment la població pot accedir a aquest nivell d’atenció pràctica-
ment sempre abans del termini de 48 hores fixat per a l’atenció programada (Ordre 
SLT/012/2015), per bé que una part important de les visites encara no tenen la con-
sideració de programada d’acord als sistemes d’informació dels centres. Pel que fa a 
l’atenció urgent a la primària, aquesta es realitza sense demores. Per tant, qualsevol 
atenció requerida per part d’un usuari a l’atenció primària sempre és atesa en aquest 
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període de referència, tot i que a vegades aquesta és assumida per professionals de 
l’equip d’atenció primària del centre que no necessàriament són els que té assignats 
de referència o capçalera.

Des del CatSalut s’està analitzat la informació disponible i s’està treballant en 
la millora de l’exhaustivitat de la informació i en l’establiment de criteris per tal 
d’homogeneïtzar la informació dels diferents proveïdors a efectes comparatius i de 
seguiment.

Pel que fa a l’apartat j) Tal com s’ha explicat anteriorment, des del CatSalut es 
considera que en l’àmbit de l’atenció primària el concepte de llista d’espera no hi té 
una aplicació directa, i, conseqüentment, no es considera adequat publicar aquesta 
informació. No obstant això, es publicarà l’indicador d’accessibilitat a l’atenció pri-
mària de forma anual a través dels informes de la Central de Resultats.

Quant a l’apartat k) compareixença semestral a la Comissió de Salut per donar 
compte de manera específica de la situació de les llistes d’espera, cal assenyalar que 
de manera semestral es realitza una presentació de l’estat de situació de les llistes 
d’espera sanitàries a Catalunya. Addicionalment, el retiment de comptes de la si-
tuació de llistes d’espera es realitzarà en el marc de la compareixences regulars del 
conseller de Salut al Parlament, la darrera de les quals es va produir aquest mateix 
mes de març.

Barcelona, 23 de març de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Annex

Trasllats entre centres hospitalaris realitzats l’any 2014
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Control del compliment de la Moció 71/XI, sobre l’atenció primària 
sanitària
390-00071/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 58643 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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 71/XI, sobre l’atenció primària 
sanitària (tram. 390-00071/11), us informo del següent:

Pel que fa als apartats a i b, el Departament de Salut va iniciar l’any 2016 un 
procés participatiu per elaborar un Pla Estratègic d’Atenció Primària i Salut Comu-
nitària (PEAPiSC). El PEAPiSC serà un document viu, obert i en contínua evolució 
i avaluació.

– Aquest Pla estratègic ha de definir l’escenari futur de l’atenció primària de sa-
lut orientat a la comunitat on la integració amb la salut pública, la salut mental co-
munitària, l’atenció sociosanitària i hospitalària, els serveis socials municipals i els 
serveis d’altres departaments (TASF, Ensenyament i Justícia) impliquin un veritable 
treball col·laboratiu i pràctiques compartides que ens adrecin a ser capaços de pro-
veir realment una atenció centrada en la persona.

– Per assolir aquesta atenció integrada és necessari l’alineament entre el PEA-
PiSC, el Pla de Salut 2016 - 2020 i amb el Pla interdepartamental d’atenció i inte-
racció social i sanitària (PIAISS), el Pla Integral de Salut Mental (PISMA) i el Pla 
Interdepartamental de Salut Pública (PINSAP).

– El PEAPiSC ha de poder incorporar noves necessitats o propostes generades 
pels ciutadans i/o professionals que, inevitablement, no tindran el mateix escenari 
temporal pel seu plantejament, definició i aplicació.

– L’elaboració del PEAPiSC i la seva implantació van voluntària i necessària-
ment juntes en el temps. És a dir, el pla viu d’experiències d’èxit o de necessitats 
peremptòries expressades pels professionals que, al mateix temps que s’està elabo-
rant el document matriu del PEAPiSC, algunes accions concretes ja s’estan avaluant 
per a la seva posada en marxa. Uns exemples poden ser el nou model d’assignació 
de recursos econòmics on el nivell de privació socioeconòmica té un pes específic 
i determinant o la definició d’un model d’implantació i governança de l’atenció co-
munitària en els equips d’atenció primària.

Quant als apartats c, d i g, en el disseny del procés d’elaboració del PEAPiSC 
s’han definit vàries etapes. La primera ha estat un procés participatiu per poder 
copsar l’opinió respecte als aspectes més rellevants i prioritaris per a l’atenció pri-
mària de salut dels diferents actors del sistema sanitari. Aquesta participació es va 
concretar en 28 entrevistes de grups focals, 13 grups de treball i participació direc-
ta via web. Els participants han estat professionals assistencials d’atenció primà-
ria, salut mental i salut pública, professionals amb responsabilitats en gestió directa 
d’equips, de planificació, compra de serveis, així com directius d’atenció primària 
i hospitalària.

Com a resultat d’aquesta primera fase, s’ha generat el document de bases Atenció 
primària i salut comunitària: Una nova orientació per a l’atenció primària de salut 
que proposa 24 línies estratègiques.

Una segona fase, l’actual, que a partir d’11 grups de treball diferents, transforma 
les 24 línies estratègiques d’aquest document de bases en accions concretes que res-
ponen a objectius operatius.Els grups de treball fan referència a salut comunitària; 
cartera de serveis; atenció domiciliària i complexitat; autonomia de gestió; sistema 
de pagament i contractació de serveis; professionals, formació, recursos humans i 
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horaris; TIC; apoderament de pacients; intersectorialitat i dos grups que responen a 
les demandes que fan els nou primers que són el grup d’avaluació de costos econò-
mics i el de suport jurídic.

Aquests grups estan formats per un coordinador del grup, un membre del grup 
operatiu del PEAPiSC, professionals assistencials, professionals de regions sanità-
ries i serveis centrals, altres agents d’interès i un subgrup consultor d’experts que fa 
una valoració de les accions proposades.

Per a la composició d’aquests grups s’ha tingut en compte criteris de categoria 
professional, territorialitat, medi urbà i rural, expertesa i reconeixement en el tema, 
pertinença a societats científiques, col·legis professionals, patronals, etc.

Una vegada validades les accions concretes es procedirà a avaluar possibles cos-
tos associats a la seva posada en marxa, s’identificaran les unitats responsables de la 
seva implantació i avaluació i una planificació temporal del seu desplegament pertot 
el territori, si l’avaluació és favorable, seguint criteris d’equitat territorial en l’accés.

Una tercera fase, sincrònica amb l’actual, suposa la creació de noves línies de 
treball, que han sorgit després del procés de participació i en resposta a propostes 
d’accions concretes o noves necessitats detectades. Aquests nous grups de treball 
responen a la voluntat d’aprofundir conceptualment en el desenvolupament de de-
terminades àrees com són la pediatria d’atenció primària, l’atenció a la salut sexual 
i reproductiva, el sistema de gestió de la qualitat i seguretat del pacient, la rehabi-
litació, l’atenció domiciliària integrada amb serveis socials, l’atenció a residències 
assistides, l’atenció urgent d’atenció primària dins del Pla nacional d’urgències, etc.

Quant a l’apartat e, el document marc del PEAPiSC estarà elaborat a finals del 
mes de juny i incorporarà les línies estratègiques de futur de l’àmbit d’atenció pri-
mària de salut, una proposta de model d’implantació, calendari, seguiment i ava-
luació.

Pel que fa a l’apartat f, el desenvolupament territorial de l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya amb la creació dels serveis de promoció de la salut a nivell regional 
i la presència de referents de promoció de la salut en cada equip de Salut Pública 
facilita la incorporació activa dels professionals de salut pública en els projectes de 
salut comunitària existents o que es comencen a posar en marxa en el territori.

Així, per exemple, en el marc del projecte COMSalut els professionals de Salut 
Pública dels equips de salut pública territorial de l’ASPCat:

– Donen suport als equips d’atenció primària en la seva vessant comunitària/
poblacional.

– Formen part dels grups motors dels projecte de salut comunitària amb els pro-
fessionals de l’equip d’atenció primària –metges, infermeres, treballadores socials–, 
i ajuden a coordinar i generar sinèrgies a la resta d’agents (municipi, farmàcies, en-
titats, comunitat)

– Ajuden a identificar recursos i actius comunitaris.
– Participen i donen suport metodològic en la realització de programes i inter-

vencions.
Quant a l’apartat h, un cop conclosa la primera fase d’elaboració del PEAPiSC, 

el CatSalut establirà les línies de treball que permetran identificar el pressupost 
d’Atenció Primària i Comunitària que garanteixi les prestacions, a la cartera de ser-
veis i la resta d’accions que sorgeixin del PEAPiSC.

Pel que fa a l’apartat i, un dels àmbits més importants del document de bases 
per a l’elaboració del PEAPiSC, fa referència a les condicions laborals i de reconei-
xement dels professionals de l’Atenció Primària i Comunitària que serà tingut en 
compte amb les actuacions del PEAPiSC.

Barcelona, 4 d’abril de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Moció 76/XI, sobre la planificació 
d’equipaments sanitaris
390-00076/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 58644 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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 76/XI, sobre la planificació d’equi-
paments sanitaris (tram. 390-00076/11), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 1, un dels principis de l’actual Govern, d’acord amb la Llei 
d’ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) i la Ley General de Sanidad, és refor-
çar els prestadors de serveis sanitaris de titularitat pública o sense afany de lucre, 
de manera prioritària en l’àmbit hospitalari. En aquest sentit, des del Departament 
de Salut, tenint en compte criteris de planificació i les necessitats del territori, s’es-
tà prioritzant la prestació de serveis sanitaris hospitalaris a través de centres sense 
ànim de lucre.

El mes d’agost de 2016 va finalitzar el contracte vigent entre el CatSalut i la Clí-
nica del Vallès de Sabadell i no es va procedir a la seva renovació. A partir d’aquesta 
data, el volum de contractació de l’activitat i el corresponent import econòmic con-
tractat a la Clínica (7,5 milions anuals) va passar a les entitats públiques (Parc Taulí 
i Consorci Sanitari de Terrassa) amb el compromís de fer, entre les dues, la mateixa 
activitat que fins aquell moment feia la Clínica. L’absorció de l’activitat es realitza 
en un 65% per part del Parc Taulí (5 milions anuals) i un 35% pel Consorci Sanitari 
de Terrassa (2,5 milions anuals).

Coincidint amb aquesta transferència de contractació de la Clínica del Vallès al 
Parc Taulí, s’han destinat 12,5 milions d’euros addicionals a aquest centre, assumits 
entre el Departament de Salut i l’ajuntament de Sabadell:

– 5 milions € de l’absorció d’activitat de la Cínica del Vallès
– 3,5 milions € addicionals per donar resposta a noves necessitats
– 4 milions € destinats a infraestructures per millorar la capacitat del Parc Taulí. 

Permetrà reforçar l’àrea d’urgències, ampliant el nombre de llits, per tal de millorar 
la capacitat de drenatge de l’àrea d’urgències.

A la vegada, s’han destinat 11 milions d’euros al Consorci Sanitari de Terrassa:
– 2,5 milions € de l’absorció d’activitat de la Clínica del Vallès
– 3,5 milions € per activitat addicional (com es va fer el 2015)
– 1 milió € per incrementar encara més l’activitat
– 2,2 milions € d’aportació extraordinària per millorar l’equilibri de resultats 

(DS); de cares a l’any 2017 s’incrementa fins a 3M € l’aportació del CatSalut per re-
torn d’endeutaments (per eixugar el dèficit).

– 1,8 milions € que han permès retornar als treballadors la paga extraordinària 
del 2012

Per tal de fer aquesta activitat, tant el Parc Taulí com el Consorci de Terrassa 
han posat els recursos humans i materials necessaris, que inclou l’ampliació de ho-
res de professional (incloent la contractació de professionals de la Clínica del Vallès) 
i l’ampliació de llits i sessions de quiròfan. D’aquesta manera, l’absorció d’activitat 
per part dels hospitals públics s’ha realitzat seguint criteris de planificació assisten-
cial i territorial, amb diàleg amb els agents implicats, i reforçant el treball de col·la-
boració dels hospitals públics del Vallès Occidental.

En aquest sentit, l’absorció d’activitat de la Clínica del Vallès ha permès des-
plegar una sèrie de millores als dos hospitals públics que han assumit l’activitat. El 
Parc Taulí ha introduït millores assistencials per l’atenció al malalt gran, crònic i 
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pluripatològic, ha posat en marxa 24 llits més de forma estable i ha incrementat 15 
sessions de quiròfans setmanals. Alhora, en aquesta temporada d’hivern 2016-2017 
s’han obert tots els llits instal·lats al Parc Taulí de Sabadell.

Addicionalment, cal tenir en compte que per tal que el Parc Taulí pugui afron-
tar amb èxit els reptes assistencials dels propers anys, des del Departament de Sa-
lut-CatSalut es va impulsar l’elaboració del Pla Director d’ordenació, reforma i am-
pliació del Parc Taulí, que es va finalitzar a finals de 2016. D’acord amb aquest Pla, 
s’estan realitzant les actuacions necessàries per a adequar el nombre de quiròfans a 
les necessitats de la població de la seva àrea de referència. En aquest sentit, es pre-
veu ubicar el bloc quirúrgic en nous espais, amb una nova distribució més funcional 
i amb un dimensionament significativament més gran (ara per ara no hi ha espais 
buits que permetin l’ampliació immediata dels quiròfans). En aquests moments s’ha 
concretat el nou Pla funcional de l’edifici actual per ubicar dues noves unitats d’hos-
pitalització de suport a l’àrea d’urgències. Alhora, es troba en fase de redacció el 
projecte de la Fase I de l’ampliació, que es preveu estigui redactat al llarg de 2017, 
per a continuació poder licitar les obres corresponents.

Quant a l’apartat 2, des del Departament de Salut es vetlla per garantir un siste-
ma sanitari de cobertura universal, públic, equitatiu i de qualitat, de manera eficient 
i sostenible, i maximitzant el valor dels recursos destinats En aquest sentit, des del 
Departament de Salut s’actua seguint els principis d’eficiència i no malbaratament, 
sempre analitzant les necessitats de la població de cada territori per tal de maximit-
zar els seus resultats de salut.

Pel que fa a l’apartat 3, el Departament de Salut - CatSalut està treballant en l’ela-
boració del Pla Estratègic Sanitari del Vallès Occidental, a través del qual es realit-
zarà una anàlisi de situació, identificació de prioritats, planificació d’intervencions 
i actuacions a desplegar al territori, configurant-se com el full de ruta de les actua-
cions en matèria de salut del territori. L’objectiu últim és implementar les actuacions 
necessàries per a millorar l’atenció sanitària a la població del Vallès Occidental.

En el marc d’aquest Pla Estratègic s’hi contemplarà la contractació de serveis 
sanitaris, els pactes territorials i les inversions, establint les prioritats i els ajustos 
necessaris atenent a criteris de planificació i disponibilitat pressupostària. En aquest 
sentit, es realitzarà una planificació territorial dels serveis alineant l’oferta assisten-
cial amb les necessitats de la població, aplicar models assistencials comuns i ho-
mogenis entre els diferents territoris que permetin un major accés a tractaments i a 
la cartera de serveis, millorant la qualitat de l’atenció rebuda per part del pacients i 
assegurant a l’hora un ús eficient dels recursos.

Per a la seva elaboració i posterior desplegament, el Pla estratègic contempla un 
procés d’elaboració participat que permeti incloure una visió compartida entre ad-
ministració, professionals, entitats locals, ciutadania i altres agents del territori, de 
les necessitats i els reptes a superar per part del conjunt d’agents del territori.

Pel que fa a l’apartat 4, un cop s’hagi finalitzat l’elaboració del Pla Estratègic Sa-
nitari del Vallès Occidental es presentarà al Parlament. La previsió és que estigui 
finalitzat no més tard del primer semestre de 2017.

Quant al punt 5, com s’ha comentat anteriorment, el procés d’elaboració del Pla 
Estratègic Sanitari del Vallès Occidental preveu com a element clau de l’èxit el 
desenvolupament d’un procés participat, que permeti incloure una visió comparti-
da de les necessitats i prioritats d’actuació entre els diferents agents del territori. En 
aquest sentit, es preveu que, com a mínim, el grups de participació apleguin repre-
sentació del mon local, societat civil, entitats proveïdores i professionals clínics de 
reconeguda vàlua del territori per cadascuna de les xarxes i línies de serveis i enti-
tats rellevants pels processos d’intersectorialitat del territori.

Barcelona, 4 d’abril de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Moció 88/XI, sobre les retribucions 
públiques
390-00088/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 58616 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Borràs i Solé, consellera del Departament de Governació, Adminis-

tracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 
estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Moció 88/XI, sobre les retribucions públiques, (tram. 390-00088/11), us informo, 
amb el document annex, de les actuacions que s’han portat a terme respecte dels 
punts b i d.

Barcelona, 3 de maig de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i 

Habitatge

Annex
Les retribucions dels alts càrrecs de la Generalitat, ja estan ordenades per llei en 

els termes proposats en la moció. L’annex de personal de la llei de pressupostos re-
gula les retribucions dels alts càrrecs del Govern i personal assimilat amb caràcter 
anual, respectant la correlació adient entre el nivell de responsabilitat i el de retribu-
ció, i de manera que cap alt càrrec percep una retribució més alta que la del superior 
orgànic. Per aquest motiu, aquesta previsió ja està contemplada a la Llei 4/2017, de 
28 de març, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

D’altra banda, el Govern ja està impulsant l’avaluació de l’acompliment i el re-
timent de comptes en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
mitjançant altres instruments que permet la normativa vigent. En aquest aspecte, 
el Govern va aprovar, per acord de 21 de d’abril de 2015, implementar de manera 
progressiva i en el marc del Pla de reforma de l’Administració de la Generalitat i 
del seu sector públic, sistemes d’avaluació de l’acompliment per a tots els sectors de 
l’activitat administrativa i per a tots els col·lectius, amb inclusió explícita del per-
sonal directiu del sector públic i dels alts càrrecs, i encarregar al Departament de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge l’elaboració d’una proposta per 
al reconeixement de retribucions variables en funció d’objectius als alts càrrecs al 
servei de la Generalitat i vinculada directament a la consecució o assoliment dels 
objectius.

La Mesa General de Negociació dels empleats públics està permanentment ober-
ta i, per tant, en la mesura que hi hagin qüestions que requereixin el tràmit previ 
de negociació es convocarà la Mesa. Així, la Mesa General de Negociació dels em-
pleats públics s’ha reunit, a data d’avui, els dies 19.02.2016, 14.03.2016, 20.05.2016, 
09.06.2016, 19.10.2016, 17.11.2016, 21.11.2016, 02.02.2017 i 10.04.2017, per tractar 
sobre la recuperació de la paga extraordinària 2012 i altres drets laborals dels treba-
lladors públics, així com la negociació dels avantprojectes de la llei de pressupostos 
i de la llei de mesures per a l’exercici 2017.
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Control del compliment de la Moció 89/XI, sobre els feminismes
390-00089/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 58916 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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

nya, en compliment de la Moció 89/XI, sobre els feminismes, (tram. 390-00089/11), 
us informo, amb el document annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 5 de maig de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
En relació amb el primer punt que insta el Govern a culminar el desplegament i 

l’aplicació de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes, i 
la Resolució 186/XI, sobre el desplegament reglamentari de la Llei 17/2015, des de 
l’Institut Català de les Dones s’està treballant en el desplegament de la llei d’igualtat 
en els terminis establerts en la mateixa llei. La llei va entrar en vigor el 12 d’agost 
de 2015, si bé contempla dates de desplegament diferents en diversos aspectes de la 
mateixa. El desplegament reglamentari per part del Govern de la Generalitat està 
establert en la mateixa llei i en aquesta línia s’està duent a terme.

Respecte al segon punt de la Moció: 
a) La creació de l’Observatori de la Igualtat de Gènere estarà a punt al llarg 

del primer semestre de 2017. Precisament una de les línies estratègiques de treball 
de l’observatori seran els principis de l’economia feminista en la línia de la Moció 
aprovada.

b) Amb la col·laboració de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona s’ha realitzat un estudi amb els següent títol:» Quan-
tificació econòmica del treball domèstic i de la cura de persones no remunerat a 
Catalunya».

Aquest estudi posa de manifest la desigualtat en el repartiment de les tasques 
domèstiques i de la cura. I permet fer-ne una quantificació econòmica i de la seva 
repercussió sobre el PIB, podent afirmar que, si es tingués en compte el treball do-
mèstic i de cura, el PIB català s’incrementaria un 23,4%. Per altra banda, l’estudi 
posa de relleu l’anàlisi dels usos del temps dedicat a la llar i a la família per gènere. 
L’estudi encarregat per l’ICD, dona compliment als articles 1, 3, 31 i 46 de la Llei 
17/2015.

c) La perspectiva de gènere és un dels principis que han de regir i orientar l’ac-
tuació dels poders públics catalans, tal i com es contempla a l’article 3 de la Llei 
17/2015. Hem de construir una societat que també tingui una mirada femenina, in-
corporem la perspectiva de gènere amb la voluntat d’aplicar aquest article en totes 
les accions polítiques i públiques de les institucions publiques catalanes.

El 18 d’octubre es va aprovar el Decret 305/2016, de la Comissió Interdeparta-
mental per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes i de la Comissió Tècnica Inter-
departamental de la Igualtat Efectiva de Dones i Homes, que dona acompliment a la 
disposició final primera de la Llei, per a reforçar la coordinació entre els diferents 
departaments del Govern.

d) Tal i com s’ha assenyalat anteriorment l’Observatori de la Igualtat de Gènere 
estarà creat al llarg d’aquest primer semestre de l’any com a òrgan adscrit a l’Insti-
tut Català de les Dones, amb la finalitat de poder optimitzar els recursos humans i 
materials.
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Respecte al punt 3, cal fer avinent que: 
a) Tots els acords que fan referència a la Resolució 306/XI relacionats amb aques-

ta Moció estan detallats en els diferents punts d’aquest informe de compliment.
b) El mes de febrer d’enguany es va organitzar una trobada amb les representants 

dels diferents grups parlamentaris, on la Presidenta de l’Institut Català de les Do-
nes va presentar-los el nou Pla Estratègic de polítiques de dones. Actualment s’està 
duent a terme el procés participatiu en el qual col·laboren les entitats de dones del 
Consell Nacional de Dones de Catalunya i posteriorment es convocarà un plenari 
del Consell per fer un retorn del procés i incloure les seves aportacions al Pla Es-
tratègic.

En relació amb els punts c) i d) d’aquest apartat, en aquets moments el Depar-
tament de Salut està treballant amb la reordenació a la salut sexual i reproductiva 
a Catalunya. La presentació d’aquest model comportarà la posada en marxa d’una 
campanya institucional per donar a conèixer els drets sexuals i reproductius de les 
dones. Un cop finalitzat es passarà al grup de treball de salut del Consell Nacional 
de Dones de Catalunya.

En relació amb els apartats e) i f) cal assenyalar que el circuit de recollida de 
la informació i els processos de control de l’exhaustivitat i de validació de la qua-
litat de les dades, l’explotació de les bases de dades i la redacció del document no 
permeten disposar de l’informe sobre la interrupció voluntària de l’embaràs a Ca-
talunya corresponent a l’any 2016 en tan breu termini de temps. Tanmateix, des del 
Departament de Salut s’està treballant en reduir els calendaris per poder disposar de 
manera més ràpida d’aquesta informació. Una de les activitats que s’està realitzant 
és la modificació de l’aplicatiu de recollida de dades dels centres amb l’objectiu de 
disposar d’un únic programari de la informació (actualment hi ha tres modalitats) 
que incloguin una validació i control de qualitat intern, per evitar la tasca manual 
de posar-se en contacte amb els centres quan la informació no és exhaustiva o es de-
tecten errors (duplicitat, campus buits discordances, etc.). Una altra de les activitats 
és sistematitzar tan com sigui possible l’explotació de la base de dades per disposar 
de les taules que formen part de l’informe i poder donar una resposta més ràpida.

g) L’ICS no té cap instrucció sobre la interrupció voluntària de l’embaràs. La ins-
trucció 2/2012 sobre prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs en l’àmbit 
del CatSalut regula la prestació de l’IVE en general.

h) Durant el mes de novembre del 2016, es va presentar la campanya Rebobina, 
de sensibilització de la violència masclista. Actualment s’està treballant en la pro-
pera campanya. Aquesta campanya es començarà a dur a terme el segon semestre 
del 2017.

i) Durant el mes de març s’ha convocat el grup de treball de violència sexual, per 
tal de treballar en aquest àmbit.

j) El Departament d’Ensenyament disposa dels següents protocols per a la millo-
ra de la convivència que fan referència tant a situacions de sexisme, maltractament, 
assetjament i/o ciberassetjament, que treballen la prevenció, detecció i intervenció 
enfront situacions vinculades a violència masclista: 

– Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals
– Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions d’odi i discri-

minació
– Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre 

iguals
– Protocol de prevenció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les si-

tuacions de maltractament infantil i adolescent en l’àmbit educatiu
Pel que fa al punt 4 de la Moció, en data 29 de març s’ha reunit el grup de segui-

ment tècnic de la CNVM per tal d’actualitzar les conclusions de l’estudi d’avaluació 
de la xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones en situació de violència 

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/odi_discriminacio/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/ciberassetjament_iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/ciberassetjament_iguals/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/maltractament_inf_adolesc/index.html
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masclista. En paral·lel, s’ha dut a terme un treball de camp per tal de contrastar 
l’avaluació de la xarxa al territori.

Quant al punt 5, l’Institut Català de les Dones s’ha posat en contacte amb el Go-
vern de les Illes Balears i la Generalitat Valenciana per tal d’establir mecanismes 
de col·laboració.

En relació amb el punt 6, actualment estem treballant amb diferents unitats or-
gàniques de l’administració per l’elaboració d’un pla de formació integral en matèria 
d’igualtat i feminisme. Aquest pla recollirà les necessitats i les propostes formati-
ves de tot el sector públic, el seu personal i els professionals que intervenen. Des de 
l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, conjuntament amb l’Institut Cata-
là de les Dones (ICD), estan treballant el seu pla de formació a partir de quatre lí-
nies de treball: 

– Programa adreçat als directius i directives i electes
– Programa adreçat a referents de gènere i personal de l’ICD
– Programa per a professionals que intervenen en circuits de violència masclista
– Programa adreçat al conjunt de treballadors públics sobre aspectes bàsics rela-

cionats amb les polítiques de gènere.
A partir d’aquestes línies de treball, s’estan programant les activitats docents 

corresponents a l’any 2017.
Finalment, en relació amb el punt 7, els mitjans de la Corporació Catalana de 

Mitjans Audiovisuals donen compliment a aquestes exigències del Parlament i ho 
constaten mitjançant el compromís del seu Llibre d’estil així com amb el compro-
mís adoptat a través de l’adhesió a la declaració institucional del Dia internacional 
de les dones del 8 de març del 2017. Des de l’Institut Català de les Dones, es fa un 
seguiment continuat del tractament i de la presència de les dones en els mitjans de 
comunicació públics de Catalunya tenint en compte l’article 25 de la Llei d’igualtat.

Teresa M. Pitarch i Albós, presidenta de l’Institut Català de les Dones

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 58373 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 09.05.2017

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 95/XI, sobre l’obtenció de dades 
fiscals (tram. 390-00095/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt c), s’adjunta informe sobre el projecte e-SPRIU.
Quant al punt d), en data 18 de desembre de 2015 es va signar el Conveni d’en-

càrrec de gestió de l’Agència Tributària de Catalunya (en endavant, ATC) amb el 
Deganat Autonòmic dels Registradors de la Propietat, Mercantils i de Béns Mobles 
de Catalunya (en endavant, el Deganat) en matèria d’implementació de les tecnolo-
gies de la informació i la comunicació en la gestió tributària, en virtut del qual el 
Deganat assumia, entre d’altres, les tasques de gravació i digitalització en el sistema 
G@UDI en relació amb els documents presentats en les delegacions de l’Agència 
Tributària de Catalunya.

Durant l’exercici 2016, el Deganat ha desenvolupat aquestes funcions des del 
centre de gravació, situat a la localitat de Valldoreix, amb trameses periòdiques re-
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budes des de les diferents delegacions de l’ATC d’arxivadors, pel seu enregistrament 
i digitalització al sistema.

En data 26 d’octubre de 2016, l’ATC va comunicar al Deganat la seva voluntat de 
no prorrogar l’esmentat Conveni, ajustant-se en temps i forma al que preveu la clàu-
sula catorzena del mateix. Així doncs, l’encàrrec de gestió finalitzava a la data final 
de vigència del Conveni, concretament, el 31 de desembre de 2016.

Finalment, en data 7 de novembre es van publicar al portal ATRI de la Gene-
ralitat de Catalunya 2 anuncis (codis ATC/066/2016 i ATC/067/2016) per cobrir 
12 llocs de treball, adreçats a assumir internament les funcions de digitalització i 
gravació mitjançant personal de perfil auxiliar administratiu (10 llocs) i 2 coordina-
dors de perfil administratiu. Així mateix, es va formalitzar l’adquisició dels equips 
de digitalització i escàner necessaris per al correcte desenvolupament de l’activitat.

Les 12 persones que van resultar seleccionades d’aquests dos processos selec-
tius van incorporar-se a la plantilla de l’ATC en data 1 de febrer de 2017, a la seu de 
l’ATC a Barcelona, a la Zona Franca, on s’ha adequat un espai específic que faciliti 
la logística, manipulació i arxivament de les caixes que contenen la documentació 
a gravar i digitalitzar.

A partir de l’1 de febrer, aquest personal està executant les tasques de gravació 
i digitalització de les 4 delegacions territorials, en ple rendiment i amb els mitjans 
tècnics plenament operatius.

Els quadres següents recullen el resum de l’activitat desenvolupada, durant els 
mesos de febrer i març de 2017, amb un total de 789 arxivadors gestionats (que re-
presenten un total de 37.990 expedients introduïts al sistema G@UDI), correspo-
nents als expedients presentats durant els mesos d’octubre (parcial), novembre i de-
sembre. A més a més, respecte a les delegacions de Girona, Lleida i Tarragona s’han 
gravat també els expedients presentats durant el mes de gener de 2017.

D’acord amb la xifra esmentada, la ràtio d’arxivadors finalitzats per empleat/mes 
és propera a 33, lleugerament superior a la que es derivava de la tasca assumida pel 
Deganat en el període anterior, que era de 30 arxivadors per persona i mes.

Nombre de caixes gravades 
segons model tributari

Delegació Data de presentació del 
document

 660 
(successions) 

 600
(ITPAJD)

 620 
(vehicles)

Barcelona Novembre - desembre 16 178 304 1

Girona Octubre 16 - gener 17 130  0 4

Lleida Novembre 16 - gener 17  26  55 0

Tarragona Novembre 16 - gener 17  27  58 6

Total = 789 361 417 11

Nombre d’expedients gravats 
segons model tributari

Delegació Data de presentació del 
document

 660 
(successions) 

 600 
(ITPAJD)

 620 
(vehicles)

Barcelona Novembre - desembre 16 15567 5041 691

Girona Octubre 16 - gener17  7860  822 592

Lleida Novembre 16 - gener17  3044  781  0

Tarragona Novembre 16 - gener17  2251  579  762

Total = 37.990 28722 7223 2045

Malgrat les dificultats que comporta qualsevol transició de servei, ens trobem 
amb un decalatge de temps de 2 mesos respecte a les delegacions territorials de Gi-
rona, Lleida i Tarragona, i de 3 quant a la de Barcelona, que resulta similar al que 
existia amb l’anterior model de prestació del servei (amb el Deganat).
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No obstant això, està previst minimitzar aquest decalatge en els propers mesos, 
amb la incorporació de personal de gravació propi a les delegacions territorials a 
Girona, Lleida i Tarragona.

En relació amb el punt e), el Govern ha realitzat quatre reunions, el 13 d’octubre, 
el 3 de novembre, el 15 de desembre de 2016 i l’1 de març de 2017, amb represen-
tants dels sindicats CSIF i SICAR i la Junta de personal de l’ATC. La següent reunió 
està prevista al mes de maig.

El 13 d’octubre van assistir també treballadors de les oficines liquidadores de 
Mollet del Vallès, Rubí, L’Hospitalet, Mataró, Sant Vicens dels Horts, Sant Feliu de 
Guíxols, Valls, Arenys de Mar i el Centre de comprovació integral, designats pels 
seus companys.

El 3 de novembre van assistir també treballadors de les oficines liquidadores de 
L’Hospitalet, Mataró, Valls, Centre de comprovació integral, Sabadell i Martorell, 
designats pels seus companys.

El 15 de desembre van assistir també treballadors de les oficines liquidadores de 
Vic, Reus, Mataró, Valls, Sant Feliu de Guíxols, Martorell, Vic i el Centre de com-
provació integral, designats pels seus companys.

L’1 de març de 2017 van assistir també treballadors de les oficines liquidadores 
de Vic, Reus, Mataró, Valls, L’Hospitalet, Arenys i el Centre de comprovació inte-
gral, designats pels seus companys.

En aquestes reunions s’informa els representants dels treballadors de l’evolució 
del pla de desplegament del nou model, fent especial referència a la planificació i 
gestió dels processos de provisió dels llocs de treball de les 15 noves oficines pròpies 
i de les oficines compartides amb altres administracions territorials, i es valoren les 
seves propostes i consideracions. Més en concret, es tracten aspectes com ara: el di-
mensionament de les plantilles necessàries, les retribucions i les condicions de tre-
ball, les funcions dels llocs, el continguts i la difusió dels anuncis de convocatòria, 
els mèrits a valorar i els calendaris dels diferents processos, entre d’altres.

Per altra banda, el secretari d’Hisenda ha realitzat un seguit de visites al terri-
tori segons calendari adjunt, per tal d’informar a les autoritats locals de l’evolució 
del desplegament i a més, realitza reunions informatives amb els treballadors de 
les oficines liquidadores dels Registradors de la Propietat de l’entorn de cadascuna 
d’aquestes localitats.

– 2 de febrer: La Seu d’Urgell
– 3 de febrer: Tortosa
– 9 de febrer: Reus
– 13 de febrer: Vilafranca del Penedès
– 16 de febrer: La Bisbal d’Empordà
– 21 de febrer: Vic
– 23 de febrer: Santa Coloma de Farners
– 28 de febrer: Manresa
– 9 de març: Granollers
– 14 de març: Mataró
– 21 de març: Sant Feliu de Llobregat
– 28 de març: Figueres
– 10 d’abril: Terrassa
Finalment, quant al punt f), l’ATC convocarà, en el període d’octubre 2016 a 

maig 2017, aproximadament 367 places de diferents categories professionals distri-
buïdes pel territori:

– Caps d’oficina
– Subalterns
– Arquitectes
– Arquitectes tècnics
– Coordinadors d’assistència i processos tributaris
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– Tècnics Gestors Tributaris
– Administratius
– Auxiliars administratius
A aquestes places podran presentar-se els 277 treballadors de les oficines liqui-

dadores, sempre que reuneixin els requisits previstos a la normativa de funció pú-
blica.

El sistema de selecció serà el concurs per a la provisió de llocs de personal interí 
i entre els mèrits es valorarà l’experiència en l’exercici de funcions de tractament i 
digitalització de dades tributàries i de liquidació dels impostos de successions i do-
nacions i de transmissions patrimonials i actes jurídics documentats.

Fins al moment ja s’han convocat 52 d’aquestes places.

Barcelona, 28 d’abril de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Control del compliment de la Moció 117/XI, sobre la pobresa 
femenina
390-00117/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017

Control del compliment de la Moció 118/XI, sobre la lluita contra 
l’atur i la precarietat laboral
390-00118/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017

Control del compliment de la Moció 119/XI, sobre la gestió dels 
residus
390-00119/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017

Control del compliment de la Moció 120/XI, sobre la política 
lingüística
390-00120/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 09.05.2017
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament 
amb la consellera d’Ensenyament sobre l’informe que ha presentat 
el sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari amb 
relació als llibres de text de Geografia i Història que s’han emprat el 
curs 2016-2017
354-00162/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Sonia Sierra Infante, del GP Cs (reg. 58361).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Ensenyament, 08.05.2017.

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

Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les 
Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi 
sobre el balanç de les polítiques de l’ens des de l’inici del seu mandat
356-00636/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 58201).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 08.05.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma 
Veïnal Victòria Kent davant la Comissió d’Igualtat de les Persones 
perquè informi sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer 
de Victòria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat (Barcelonès)
356-00641/11

SOL·LICITUD

Presentació: Noemí de la Calle Sifré, del GP Cs (reg. 58410).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Igualtat de les Persones, 08.05.2017.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació 
Jaume Bofill davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre 
el model d’escola a temps complet
356-00646/11

SOL·LICITUD

Presentació: Anna Simó i Castelló, del GP JS, Sonia Sierra Infante, del GP Cs, Es-
ther Niubó Cidoncha, del GP SOC, Jéssica Albiach Satorres, del GP CSP, María 
José García Cuevas, del GP PPC, Carles Riera Albert, del GP CUP-CC (reg. 58513).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Ensenyament, 08.05.2017.
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència de Mercè Darnell, en representació de 
Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00452/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 08.05.2017.

Compareixença en ponència de Xavier Montagut, president de la 
Xarxa de Consum Solidari, economista, escriptor i activista per 
la sobirania alimentària, amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00461/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 08.05.2017.

Compareixença en ponència d’Eduard Arruga, president de la 
Fundació Privada Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de 
llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00466/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 08.05.2017.

Compareixença en ponència de Maria Teresa Bros, responsable 
del Departament de Seguretat Alimentària del Banc dels Aliments, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
353-00467/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 08.05.2017.
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Compareixença en ponència de Carlota Basols, responsable de 
Programes d’Inclusió Social i Pobresa de la Creu Roja de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
353-00468/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 08.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de Dones Juristes 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació
353-00473/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 08.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Observatori 
contra l’Homofòbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació
353-00474/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 08.05.2017.

Compareixença en ponència de Fernando Fuster-Fabra Fernández, 
en representació de l’Observatori d’Igualtat de Tracte i Oportunitats, 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-
discriminació
353-00482/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 08.05.2017.

Compareixença en ponència de Patsilí Toledo, membre de 
Feminicidio.net, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no discriminació
353-00486/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació», el 08.05.2017.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2017
334-00068/11

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 58661 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, 

Relacions Institucionals i Transparència: Mesa del Parlament, 09.05.2017

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

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 2 de maig de 2017 s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller del Departament d’Afers i Relacions Institucionals i 

Exteriors i Transparència, s’aprova la iniciativa SIG17EXI0266 Proposta d’acord del 
Govern pel qual s’aprova el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2017.»

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

Acord GOV/57/2017, de 2 de maig, pel qual s’aprova el Pla anual de 
cooperació al desenvolupament per al 2017 
L’article 9 de la Llei 26/2001, de 31 de desembre, de cooperació al desenvolupa-

ment, estableix que els plans anuals són l’instrument de l’activitat de l’Administració 
de la Generalitat en aquest àmbit i han de desenvolupar els objectius, les prioritats i 
els recursos establerts pel Pla director.

D’acord amb aquest mateix precepte, la formulació del projecte correspon a la 
Direcció General de Cooperació al Desenvolupament, competent en matèria de co-
operació al desenvolupament. La formulació definitiva correspon al conseller o con-
sellera competent en matèria d’acció exterior que, amb les preceptives consultes prè-
vies, entre altres als agents de cooperació, en el marc del Consell de Cooperació al 
Desenvolupament, l’ha d’elevar al Govern perquè deliberi i, si és procedent, l’aprovi.

Un cop aprovat, el Pla anual ha d’ésser presentat al Parlament perquè en tingui 
coneixement i el pugui debatre.

El Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2017 és el tercer pla anual 
del quart cicle de planificació d’aquesta política pública, cicle que es va iniciar amb 
l’entrada en vigor del Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018, 
aprovat mitjançant Resolució 1030/X, de 22 d’abril del 2015, del Parlament de Ca-
talunya (DOGC núm. 6907, de 7 de juliol del 2015).

La proposta del Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2017 ha estat 
informada favorablement pel Consell de Cooperació al Desenvolupament, la Comis-
sió de Coordinació amb els Ens Locals i la Comissió Interdepartamental de Coope-
ració al Desenvolupament.

Per tot això, a proposta del titular del Departament d’Afers i Relacions Institucio-
nals i Exteriors i Transparència, el Govern 

Acorda: 
1. Aprovar el Pla anual de cooperació al desenvolupament per al 2017, que s’ad-

junta com annex a aquest Acord.
2. Disposar la publicació d’aquest Acord al Diari Oficial de la Generalitat de Ca-

talunya, tret del document annex «Pla anual de cooperació al desenvolupament per 



BOPC 406
11 de maig de 2017

4.70.10. Altres comunicacions 150

al 2017», que es podrà consultar a través del web http://cooperaciocatalana.cat, en el 
Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència.

3. Disposar que es presenti aquest Pla al Parlament perquè en tingui coneixement 
i el pugui debatre.

Barcelona, 2 de maig de 2017
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al gener 
del 2017
337-00029/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 58257 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 09.05.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a 

la televisió i a la ràdio durant el mes de gener de 2017, i l’Acord pel qual s’aprova, 
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 27 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 Parlament.

http://cooperaciocatalana.cat
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general 
d’administrador o administradora del Cos d’Administradors 
Parlamentaris del Parlament de Catalunya
501-00002/11

LLISTA DEFINITIVA D’ASPIRANTS ADMESOS I EXCLOSOS, AMB LA INDICACIÓ 

DELS ASPIRANTS EXEMPTS DE FER LA PROVA DE CONEIXEMENTS DE 

LLENGUA CATALANA

Acord: Mesa del Parlament, 09.05.2017

Secretaria General 
Per resolució de la cap del Departament de Recursos Humans, del 19 d’abril de 

2017 (BOPC 391, del 21 d’abril de 2017), es va aprovar i es va fer pública la llista 
provisional d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels aspirants exempts 
de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent a la convocatò-
ria del concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala general d’adminis-
trador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del Parlament de 
Catalunya (BOPC 358, del 16 de març de 2017).

Atès que ha transcorregut el termini per a formular les reclamacions destinades a 
esmenar els errors que s’hagin pogut produir, o per a esmenar els defectes o adjuntar 
la documentació preceptiva que hagi motivat l’exclusió d’algun aspirant, establert en 
el punt 2 de la resolució esmentada; 

Atès el que estableix la base 5.3 de la convocatòria del concurs oposició lliure 
per a proveir sis places de l’escala general d’administrador o administradora del Cos 
d’Administradors Parlamentaris del Parlament de Catalunya, aprovada per la Mesa 
del Parlament per mitjà d’un acord adoptat en la sessió del 28 de febrer de 2017 
(BOPC 358, del 16 de març de 2017),

En l’ús de les competències atribuïdes pels Estatuts del règim i el govern inte-
riors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda
1. Aprovar i fer pública la llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, i dels 

aspirants que han de fer la prova de coneixements de llengua catalana, corresponent 
a la convocatòria del concurs oposició lliure per a proveir sis places de l’escala ge-
neral d’administrador o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris del 
Parlament de Catalunya (BOPC 358, del 16 de març de 2017).

2. De conformitat amb la base 5.3 de la convocatòria, les llistes definitives d’ad-
mesos i exclosos s’han de publicar, un cop aprovades per la Mesa, en el Butlletí 
Oficial del Parlament de Catalunya, i hi han de constar el nom i els cognoms dels 
candidats, a més del motiu o els motius d’exclusió, si s’escau. Aquestes llistes també 
s’han de fer públiques en el tauler d’anuncis del Parlament i en el web del Parlament 
(http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html).

3. La publicació d’aquest acord en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya 
i l’exposició de les llistes als llocs que s’indiquen en l’apartat 2 substitueix la noti-
ficació als interessats, establerta per l’article 45.1.b de la Llei de l’Estat 39/2015, de 
l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Contra aquest acord, els interessats poden interposar un recurs potestatiu de re-
posició davant la Mesa del Parlament en el termini d’un mes a comptar de l’endemà 
d’haver estat publicat o notificat, segons el que disposen els articles 123 i 124 de la 
Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les adminis-
tracions públiques, o directament un recurs contenciós administratiu davant la Sala 

http://www.parlament.cat/web/actualitat/concursos-oposicions/index.html
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Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’endemà d’haver estat publicat o notificat.

Igualment, els interessats poden interposar qualsevol altre recurs que considerin 
convenient per a la defensa de llurs interessos.

Barcelona, 9 de maig de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general 

Llista definitiva d’aspirants admesos i exclosos, amb la indicació dels 
aspirants exempts de fer la prova de coneixements de llengua catalana

Persones admeses

Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Alarcón Morales, Nancy Ely Exempta

Albert Varela, Laia Exempta

Alonso Coca, Mònica No exempta

Álvarez Tutusaus, M. Àngels Exempta

Arona Solé, Pau Exempt

Artís Gené, Magalí Exempta

Ayats Maynou, Montserrat Exempta

Bailera Franco, Alba Exempta

Balaguer Blanco, Roger Exempt

Ballesteros Balbastre, Maria Teresa Exempta

Barral Fernàndez, Rosa Maria Exempta

Barrial Perea, Laura Exempta

Beltran Borrego, Ramon Exempt

Bergua Cortada, Xavier Exempt

Berguedà Pujol, Carlota Exempta

Bertran Claramunt, Cristina Exempta

Bertran Fita, Magdalena Exempta

Blázquez Rabadán, Gema María Fátima Exempta

Bofarull Marquès, Eva Exempta

Bosch Solà, Ignasi Exempt

Bravo Mellado, Yolanda Exempta

Busquets Gutiérrez, Eva Exempta

Caballero Gómez, María Luz Exempta

Cairó Llobell, Lídia Exempta

Calafell Vegas, Isis Exempta

Calvet Pagès, Eva Exempta

Campos Abad, Roser Exempta

Candel Soley, Laura Exempta

Cañellas Boltà, Maria Montserrat Exempta

Cano Miret, Pere Exempt

Carreras Rodríguez, Elisabeth Exempta

Carreras Ventura, Irene Exempta

Casas Nielles, Rafel No exempt

Castillo Palacio, Nydia Exempta

Castillo Santoro, Alexis Exempt

Clemente Vives, Laura Esther No exempta

Codina Aymerich, Sara Exempta

Codina Méndez, Esther Exempta

Coll Ribó, Lourdes Exempta

Coll Solans, Maria Teresa Exempta

Coll Solans, Montserrat Exempta

Cortés Carrégalo, Sara Exempta
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Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Costa Miralbell, Susagna Exempta

Crespo Fraile, Victoria Aida Exempta

Cruz Barros, María Teresa Exempta

Cudinachs Herrera, Raül Exempt

Cuquejo Varela, Corona Exempta

de Andrés González, Marc Exempt

de Bolós Julià, Elena Exempta

de San Cristóbal Lozano, Laura Exempta

Díaz Algarín, Rosa María No exempta

Espinosa Navarro, Fernando Exempt

Esteban Medina, Josep Exempt

Estela Barnet, Dolors Exempta

Expósito Agut, Montserrat Exempta

Feliu Terré, Montserrat Exempta

Fernández de Frutos, Sara Exempta

Fernández Moreno, Jorge Exempt

Fernández Parada, María Dolores Exempta

Fernández Rivas, Natividad Exempta

Font Vinyes, Maria Àngels Exempta

Fuentes García, Sergio Exempt

Gabaldà Azofra, Glòria Exempta

Galera López, Sònia Exempta

Gálvez Herrador, Laura Exempta

García Bardón, Roberto Exempt

García García, Adela Exempta

García Martí, Agnès Exempta

García Martínez, María Dolores Exempta

García Muñoz, Eliana Exempta

Garriga García, Mercedes Dolores Exempta

Gavin Fontanals, Marc Exempt

Gelpí Piera, Sònia Exempta

Gómez Royuela, Gloria Exempta

Guerrero Cruz, Christian Exempt

Guillamat Rubio, Ramon Exempt

Gutiérrez Torres, Eva Exempta

Herranz Pellejero, Miguel Ángel Exempt

Ibarz De Aso, Gemma Exempta

Isern Garzón, Míriam Núria Exempta

Izquierdo Bosque, María Isabel Exempta

Jentgen Monté, Eberhard Exempt

Junyent Dalmau, Sílvia Exempta

Lema Ballesteros, Gemma Exempta

Lleonart García, Lídia Exempta

López García, Iago Exempt

López García, Javier Exempt

López Ramos, Maria de la Esperanza Exempta

Lora Jiménez, Felisa Exempta

Maceda Álvarez, Esther Exempta

Madico Pereira, Anna Exempta

Marín Ferreres, Marta Exempta

Mariscal García, Sergio Ezequiel Exempt

Martín Miguel, Daniel Exempt

Martínez Gallardo, Nelia No exempta
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Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Martínez Hernández, Nuria Exempta

Marzo Nicolau, Rosa Maria Exempta

Maturana Galubardas, María Carmen Exempta

Medina Abellán, Miguel Ángel Exempt

Méndez Casanova, Cristina Exempta

Méndez Romero, María José Exempta

Millan Villanueva, Carles Exempt

Monterde Molina, Núria Exempta

Montserrat Rovira, Pol Exempt

Mora Cuadra, Nuria Exempta

Morales Moreno, Albert Exempt

Muntaner Fernández, Anna Exempta

Navarro Cases, Eva Maria Exempta

Navarro Larrotcha, Roger Exempt

Nicolàs Mariné, Pedro Exempt

Nieto Criado, Vanessa Exempta

Nuet García, Jordi Exempt

Núñez Abuin, Maria Elena Exempta

Olano Salvador, Montserrat Exempta

Onrubia Dolz, María Paz Exempta

Otero Molas, Marta Exempta

Paloma Sánchez, Joan Ignasi Exempt

Palomino Toimil, Raquel Exempta

Palomino Toimil, Sara Exempta

Panadès Vila, Bernat Exempt

Pannon Bonilauri, Maria Exempta

Parera Caballero, Cristina Exempta

Peinado Ruiz, Estanislao No exempt

Pérez Tauste, Javier Exempt

Pi Domínguez, Luis Exempt

Pijuan Redondo, Clara Exempta

Piquero Félez, Brígida Exempta

Pla Colell, Teresa Exempta

Pla Cuenca, Patrícia Exempta

Portal Porcel, Carolina Exempta

Portales Romero, Gemma No exempta

Portet Sullà, Xavier Exempt

Prats Boldú, Teresa Exempta 

Prats Morilla, Imma Exempta

Puig Martínez, Mercè Exempta

Raimúndez Kuhlmann, Ana Lis Exempta

Redondo Calderón, Albert Exempt

Regadera López, Andrea Exempta

Requena Ruiz, Abraham Exempt

Ribas Domínguez, Ferran Exempt

Rius Casanova, Sara Exempta

Rius Fulquet, Marta Exempta

Roca Cano, Ingrid Exempta

Roca Solench, Olga Exempta

Rocas Camarero, Raquel Exempta 

Rodríguez Fava, Patricia Exempta

Rodríguez Gibert, Montserrat Exempta
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Cognoms i nom Prova de llengua catalana

Rodríguez Rodríguez, Carme Exempta

Roigé Vergés, Rita Exempta

Rombouts Matamala, Odile Exempta

Rovira Masana, Roger Exempt

Roviró Freixanet, Marcel Exempt

Rubio Martínez, Maria del Mar Exempta

Ruíz López, Joana Exempta

Ruíz Montalbán, Manuel Exempt

Ruiz Pelegrín, Assumpta Exempta

Ruiz Reinoso, Carme Exempta

Sabaly Balde, Aminata Exempta

Saiz Casatorres, David Jacinto Exempt

Sala Coderch, Elisabet Exempta

Sánchez Campos, María Isabel Exempta

Sánchez Milrado, Alba Maria Exempta

Sánchez Segovia, Raúl Exempt

Santaló Lloret, Pol Exempt

Santana Quílez, Milagrosa Exempta

Santano Losada, Cristina Exempta

Segura Ferrando, Moisés Exempt

Serra Aguadé, Joan Exempt 

Serra Calvó, Jordi Exempt

Serra Frau, Ferran Exempt

Serra Serra, Josep Oriol Exempt

Serra Vázquez, Jordi Exempt

Serrat Álvarez, Julia María Exempta

Suárez Pizarro, Antonio Luis Exempt

Suàrez Rovira, Marc Exempt

Suriol Busquets, Josep Exempt

Teixidó Sanjuan, Gerard Exempt

Toneu Panicot, Lluís Exempt

Toro Fernández, Sofía Exempta

Turró Ballestero, Guillermina Exempta

Tutusaus Blasco, Yolanda Exempta

Unió Puig, Llorenç Exempt

Valldaura Estévez, Rubén Josep Exempt

Vela Pérez, Mònica Exempta

Ventura Garcia, Lourdes Exempta

Vila Pérez, Josep Maria Exempt

Vilanova Orriols, Liliana Exempta

Vilches Grau, Raquel Exempta

Viñas Garcia Falces, Berta Exempta

Viscarro Estellé, Joan Frederic Exempt

Zapata Hernàndez, Judith Exempta

Persones excloses

Cognoms i nom Motius d’exclusió

Ortega Ocaña, Eva Isabel 1

Motius d’exclusió: 

1. Manca la fotocòpia confrontada del document oficial d’identitat.


	1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació
	1.10. Acords i resolucions
	Resolució 617/XI del Parlament de Catalunya, sobre la concertació de places a la Residència Diocesana d’Ancians Sant Miquel Arcàngel, de Tortosa
	250-00910/11
	Adopció

	Resolució 618/XI del Parlament de Catalunya, sobre les condicions laborals dels professionals que treballen en els centres dependents de la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència i sobre la resposta a l’increment de la conflictivitat en
	250-00902/11
	Adopció

	Resolució 619/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració de la Proposició de llei de la gent gran a Catalunya
	250-00924/11
	Adopció

	Resolució 620/XI del Parlament de Catalunya, de suport al Pacte d’estat per la dependència
	250-00928/11
	Adopció



	2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment
	2.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	2.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre l’atenció adequada als infants i els joves amb trastorn de l’espectre autista
	250-00776/11
	Retirada



	3. Tramitacions en curs
	3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma
	3.01.02. Proposicions de llei
	Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
	202-00050/11
	Tramitació pel procediment d’urgència i acord de reducció dels terminis

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

	Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
	202-00052/11
	Tramitació pel procediment d’urgència i acord de reducció dels terminis

	Proposició de llei de derogació de les multes lingüístiques en l’àmbit del consum
	202-00058/11
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei d’estabilitat pressupostària
	202-00059/11
	Termini de presentació d’esmenes a la totalitat

	Proposició de llei de modificació urgent del text refós de la llei municipal de Catalunya en matèria de protecció de les municipalitzacions
	202-00060/11
	Presentació: GP CUP-CC


	3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions
	3.10.25. Propostes de resolució
	Proposta de resolució sobre la violència intrafamiliar
	250-00979/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la lluita contra el tràfic d’éssers humans per a l’explotació sexual
	250-00980/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou institut al barri de la Sagrera, de Barcelona
	250-00981/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els museus de Barcelona i el millorament de l’oferta d’exposicions d’art
	250-00982/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre la realització d’una auditoria externa de les llistes d’espera sanitàries
	250-00983/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de suport a Julian Assange
	250-00984/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament de Salut
	250-00985/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament d’Ensenyament
	250-00986/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge
	250-00987/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
	250-00988/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament d’Empresa i Coneixement
	250-00989/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució sobre els concursos públics de restauració del Departament de Justícia
	250-00990/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de solidaritat amb els presoners palestins en vaga de fam
	250-00991/11
	Tramesa a la Comissió
	Termini de presentació d’esmenes

	Proposta de resolució de condemna de l’acció del grup juvenil Arran al monestir de Montserrat
	250-00992/11
	Presentació: GP PPC

	Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al Servei Informàtic Penitenciari de Catalunya
	250-00993/11
	Presentació: GP CSP

	Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l’àmbit del treball
	250-00994/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l’àmbit del medi ambient i la sostenibilitat
	250-00995/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l’àmbit de diversos sectors empresarials i industrials
	250-00996/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l’àmbit econòmic
	250-00997/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l’àmbit de la salut
	250-00998/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona relatives als centres educatius amb mòduls prefabricats i al personal especialitzat en trastorns de l’espectre autista
	250-00999/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona relatives a residències per a gent gran i a centres d’atenció a infants
	250-01000/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l’àmbit de la cultura
	250-01001/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en l’àmbit del transport i les comunicacions
	250-01002/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona en els àmbits la pesca, el sector agroalimentari i el medi ambient
	250-01003/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la reposició del servei amb arma de foc per a la policia portuària de Barcelona i Tarragona
	250-01004/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de trobada familiar
	250-01005/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre els ensenyaments artístics superiors
	250-01006/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el pagament amb efectes retroactius de l’import de les prestacions per dependència
	250-01007/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el centre de dia i residència per a gent gran de Llançà
	250-01008/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre la millora de les tarifes d’accés a l’aeroport i l’increment de viatgers de la línia 9 del metro
	250-01009/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre l’estudi d’un accés ferroviari a la terminal 1 de l’aeroport de Barcelona - el Prat
	250-01010/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre el Consell General de Serveis Socials
	250-01011/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre la convocatòria del Consell d’Avaluació de Necessitats Socials
	250-01012/11
	Presentació: GP SOC

	Proposta de resolució sobre el mètode Lidcome com a tractament primerenc de la tartamudesa
	250-01013/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre l’elaboració d’una campanya de coneixement i conscienciació de la població sobre la tartamudesa
	250-01014/11
	Presentació: GP Cs

	Proposta de resolució sobre la violació de l’ordre democràtic a Veneçuela
	250-01015/11
	Presentació: GP PPC

	Proposta de resolució sobre la regulació de la instal·lació de comptadors intel·ligents
	250-01016/11
	Presentació: GP CUP-CC, GP CSP


	3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes
	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 26/2016, sobre l’Agència Catalana de Patrimoni Cultural, corresponent al 2014
	256-00022/11
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 28/2016, sobre el Consorci Sanitari de Terrassa, corresponent al 2011 i al 2012, en compliment de la Resolució 508/X
	256-00024/11
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris

	Procediment relatiu al Compte general de la Generalitat corresponent al 2014
	257-00002/11
	Propostes de resolució presentades pels grups parlamentaris


	3.30. Altres tramitacions
	3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges
	Informe del Síndic de Greuges titulat «Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d’expressió dels càrrecs electes i separació de poders al Regne d’Espanya»
	360-00025/11
	Tramitació en Comissió



	4. Informació
	4.50. Compliment de resolucions i de mocions
	4.50.01. Compliment de resolucions
	Control del compliment de la Resolució 210/XI, sobre la mort sobtada cardíaca
	290-00195/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 287/XI, sobre la limitació de l’ús del formaldehid als centres sanitaris dependents de la Generalitat
	290-00264/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 288/XI, sobre el coneixement del Protocol d’Istanbul en l’àmbit sanitari
	290-00265/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

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

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

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

	Control del compliment de la Resolució 346/XI, sobre els indicadors socioeconòmics de les àrees bàsiques de salut
	290-00320/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 347/XI, sobre el desplegament als centres sanitaris de campanyes informatives sobre la pobresa energètica i la salut
	290-00321/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 389/XI, sobre el foment de l’atenció a les persones amb la malaltia d’Alzheimer i a llurs familiars
	290-00361/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 391/XI, sobre la dotació d’una residència i centre de dia per a gent gran a Ripollet
	290-00363/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 

	Control del compliment de la Resolució 392/XI, sobre protecció internacional
	290-00364/11
	Informe relatiu al compliment de la Resolució 


	4.50.02. Compliment de mocions
	Control del compliment de la Moció 2/XI, sobre la política sanitària
	390-00002/11
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 71/XI, sobre l’atenció primària sanitària
	390-00071/11
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 76/XI, sobre la planificació d’equipaments sanitaris
	390-00076/11
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 88/XI, sobre les retribucions públiques
	390-00088/11
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 89/XI, sobre els feminismes
	390-00089/11
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 95/XI, sobre l’obtenció de dades fiscals
	390-00095/11
	Informe relatiu al compliment de la Moció

	Control del compliment de la Moció 117/XI, sobre la pobresa femenina
	390-00117/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 118/XI, sobre la lluita contra l’atur i la precarietat laboral
	390-00118/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 119/XI, sobre la gestió dels residus
	390-00119/11
	Designació de la Comissió competent

	Control del compliment de la Moció 120/XI, sobre la política lingüística
	390-00120/11
	Designació de la Comissió competent


	4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències
	4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa
	Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera d’Ensenyament sobre l’informe que ha presentat el sindicat Acció per a la Millora de l’Ensenyament Secundari amb relació als llibres de text de Geografia i Història que s’han
	354-00162/11
	Sol·licitud i tramitació


	4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència
	Sol·licitud de compareixença de la presidenta de l’Institut Català de les Dones davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre el balanç de les polítiques de l’ens des de l’inici del seu mandat
	356-00636/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Plataforma Veïnal Victòria Kent davant la Comissió d’Igualtat de les Persones perquè informi sobre la situació dels edificis d’habitatges del carrer de Victòria Kent, 4, de l’Hospitalet de Llobregat (
	356-00641/11
	Sol·licitud

	Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Fundació Jaume Bofill davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre el model d’escola a temps complet
	356-00646/11
	Sol·licitud


	4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
	Compareixença en ponència de Mercè Darnell, en representació de Càritas Diocesana de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	353-00452/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Xavier Montagut, president de la Xarxa de Consum Solidari, economista, escriptor i activista per la sobirania alimentària, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	353-00461/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència d’Eduard Arruga, president de la Fundació Privada Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
	353-00466/11
	Substanciació

	Compareixença en ponència de Maria Teresa Bros, responsable del Departament de Seguretat Alimentària del Banc dels Aliments, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
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