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BOPC 419
25 de maig de 2017

Taula de contingut 4

Proposta de resolució sobre el Pla estratègic de serveis socials
250-01025/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la sensibilització entorn de la moda de la dieta sense 
gluten
250-01026/11
Tramesa a la Comissió 26
Termini de presentació d’esmenes 26

Proposta de resolució sobre la carretera N-II al pas per la Selva
250-01027/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre la transició energètica per a garantir la democratització 
de l’energia en un model cent per cent renovable en l’horitzó del 2050
250-01028/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’increment i el foment de la pràctica de l’esport per a 
lluitar contra l’obesitat infantil
250-01029/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’obtenció de compromisos, canvis i millores relatius a 
la mobilitat elèctrica a Catalunya
250-01030/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de Barcelona
250-01031/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de Ciutat Meridiana, 
Torre Baró i Vallbona, de Barcelona
250-01032/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el programa contra l’assetjament escolar «Aquí prou 
bullying»
250-01033/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’extensió de la formació contínua a l’oferta formativa 
de l’Institut Obert de Catalunya
250-01034/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada a infants i joves amb trastorn de 
l’espectre autista
250-01035/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la cobertura informativa de les sessions plenàries del 
Parlament
250-01036/11
Tramesa a la Comissió 30
Termini de presentació d’esmenes 30

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de Barcelona-Catalunya
250-01037/11
Presentació: GP CSP 30



BOPC 419
25 de maig de 2017

Taula de contingut 5

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a la urbanització Mas del 
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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’Acció Exterior i Cooperació, Re-
lacions Institucionals i Transparència amb el conseller d’Afers Exteriors, Relacions 
Institucionals i Transparència perquè informi sobre el Pla Japó del Govern de Cata-
lunya 2016-2019 i sobre el Pla Marroc del Govern de Catalunya 2014-2017
354-00165/11
Sol·licitud i tramitació 45
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i d’extinció d’incendis del 2017
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4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença en ponència de Josep Tejedo, director general de Mercabarna, amb 
relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
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Substanciació 46

Compareixença en ponència d’Antoni de Ribera, en representació del Consell d’Em-
preses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei 
de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00458/11
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Compareixença en ponència d’una representació de Pimec Comerç amb relació a 
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.10. Propostes de normes de règim interior

Projecte de codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya
221-00012/11

PRESENTACIÓ: DIRECTOR DE L’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA

Reg. 59369 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.05.2017

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
D’acord amb el que estableix l’article 55 de la Llei 19/2014 de 29 de desembre, 

de transparència, accés a la informació pública i bon govern em plau lliurar-vos dos 
exemplars del Projecte de Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau 
de Catalunya per tal que, la Mesa el debati i, si s’escau, l’aprovi.

Atentament,

Barcelona, 9 de maig de 2017
Miguel Ángel Gimeno Jubero, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya

Codi de conducta dels alts càrrecs de l’Oficina Antifrau de Catalunya 

Annex (proposta al Parlament) 01/03/2017 

Índex de contingut

Preàmbul

Àmbit d’aplicació

Valors, principis i regles de conducta

Justícia
I. Legalitat
II. Respecte als drets humans i socials
III. Igualtat 
IV. Interès general 
V. Objectivitat 
VI. Independència 
VII. Imparcialitat 
Abstenció i recusació 
Declaracions 
Segones ocupacions 
Regals i altres beneficis 
Activitats post càrrec 
VIII. Neutralitat 
IX. Confidencialitat 
X. Proporcionalitat 

Exemplaritat 
XI. Integritat 
XII. Responsabilitat 
XIII. Lideratge ètic 

Transparència 
XIV. Publicitat activa 
XV. Accés a la informació 
XVI. Participació ciutadana 
XVII. Retiment de comptes 
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Excel·lència en el servei públic 
XVIII. Dedicació 
XIX. Eficàcia 
XX. Eficiència 
XXI. Professionalitat 
XXII. Cooperació institucional 

Mesures d’execució i compliment 
Comitè de Compliment del Codi de Conducta 
Contravenció del Codi 
Denúncies. Tramitació i garanties 
Difusió i seguiment 

Vigència 

Preàmbul
D’acord amb la seva Llei de creació, l’Oficina Antifrau de Catalunya és una ins-

titució específicament dirigida a preservar la transparència i la integritat de les ad-
ministracions i del personal al servei del sector públic a Catalunya.

Aquesta missió exigeix que les accions de la Institució i la de les persones que 
hi treballen siguin plenament coherents amb els principis, els valors i les normes de 
l’ordenament jurídic.

A les persones que ocupen els llocs de major responsabilitat en l’Oficina Anti-
frau els correspon un innegable paper de lideratge ètic orientat a l’exemplaritat, tant 
pel que fa a l’organització interna com en la visió exterior de la Institució: ad intra, 
han de procurar que els principis i valors recollits en aquest Codi impregnin tota ac-
tuació o decisió que duguin a terme d’acord amb el principi de jerarquia; ad extra, 
han de vetllar per tal que la imatge que de l’Oficina es projecti derivada de les seves 
actuacions no pugui ser percebuda per un observador extern com a incoherent amb 
els principis i valors del present Codi.

La cultura ètica organitzativa és, juntament amb la professionalitat en la gestió 
pública i la gestió de riscos contra la integritat, una de les tres línies estratègiques 
del sistema d’integritat institucional de l’Oficina Antifrau.

El present Codi respon a una doble finalitat: 
a) Determinar la conducta de les persones que en són destinatàries en el desen-

volupament de les seves tasques, facilitant-los un referent ètic congruent amb la 
missió, visió i valors de la Institució i proporcionant-los orientació i eines per a la 
resolució d’eventuals dilemes ètics; 

b) Donar a conèixer a la ciutadania –destinatària dels serveis que presta l’Oficina 
Antifrau–, quin és el compromís amb l’ètica pública de les persones que assumeixen 
responsabilitats de direcció en la Institució i, en darrer terme, identificar l’estàndard 
ètic exigible.

Àmbit d’aplicació 
Les disposicions del present Codi s’apliquen als alts càrrecs de l’Oficina Antifrau 

de Catalunya.
D’acord amb l’art. 4.2 de la Llei 19/2014, tenen la consideració d’alts càrrecs de 

l’Oficina Antifrau de Catalunya: 
1. El/la director/a 
2. El/la director/a adjunt/a 
3. Els/les directors/es funcionals 

Valors, principis i regles de conducta 
L’Oficina Antifrau de Catalunya demana dels seus alts càrrecs el compromís 

amb els seus valors institucionals –justícia, exemplaritat, transparència i excel·lència 
en la gestió pública– i que siguin adoptats com a font d’inspiració i motor de la seva 
actuació. Per a assolir-los, cal que es guiïn pels 22 principis que articulen cadascun 
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d’aquests valors i observin en tot moment les 61 regles de conducta explicitades per 
a cadascun d’ells.

Justícia 

I. Legalitat 
1. Observar i fer complir sempre les lleis i el dret així com les instruccions i les 

normes de funcionament intern.

II. Respecte als drets humans i socials 
2. Vetllar pel respecte i protecció dels drets i llibertats de les persones.
3. Optar, d’entre les diferents interpretacions possibles, per aquella que resulti 

més favorable als drets i llibertats de les persones.

III. Igualtat 
4. Procurar que en l’exercici de llurs funcions es garanteixin la igualtat i l’equitat.
5. Oferir un suport especial a aquelles persones en què concorrin circumstàncies 

de vulnerabilitat o discapacitat.

IV. Interès general 
6. Exercir el càrrec en benefici exclusiu de l’interès públic, sense que sota la in-

vocació del respecte a d’altres principis com ara l’eficàcia o l’eficiència, s’actuï per 
comoditat, immediatesa de resultats o per inèrcia, en suposada defensa de «l’interès 
de l’Oficina».

V. Objectivitat 
7. Adoptar les decisions prenent en consideració i ponderant tots els elements en 

joc.
8. Fer explícits els motius que fonamenten l’adopció de les decisions de tal forma 

que l’exercici de les potestats resulti raonat i no arbitrari als ulls de tercers.

VI. Independència 
9. Rebutjar, evitar sol·licitar i, si s’escau, denunciar qualsevol indicació, ordre o 

instrucció altres que les provinents pel conducte jeràrquic intern de l’Oficina.
10. Impedir que els interessos de grups econòmics, socials, polítics, corporatius, 

ideològics o religiosos o els criteris propugnats per aquests grups influeixin sobre 
les seves actuacions.

VII. Imparcialitat 
11. Complir llurs funcions, de tal manera que qualsevol interès particular de l’alt 

càrrec, ja sigui personal, familiar, corporatiu o qualsevol altre, resti al marge de la 
presa de decisions.

12. Identificar tota situació en què hagi d’exercir el seu discerniment professional 
en nom de l’Oficina Antifrau de Catalunya i en la qual tingui un interès particular 
que podria interferir amb l’exercici adient de la seva responsabilitat professional 
(conflicte d’interès).

13. Comunicar al Comitè de Compliment els conflictes d’interès que es pro-
dueixin o es puguin produir en l’exercici del seu càrrec, reals o potencials, respec-
tivament.

Abstenció i recusació 
14. Abstenir-se d’intervenir en els assumptes de llur competència quan concorri 

algun dels supòsits d’abstenció que estableix l’ordenament jurídic, i en qualsevol al-
tra circumstància en què, directament o indirecta, la presència d’interessos de qual-
sevol mena pugui comprometre la imparcialitat. En particular, són circumstàncies 
de risc que determinen el deure d’abstenir-se: 
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– Vinculació amb els subjectes inclosos en l’àmbit de control de l’Oficina d’acord 
amb l’article 2 de la seva Llei: 

a) Prestació efectiva de serveis professionals durant els cinc anys immediatament 
anteriors a la presa de possessió del càrrec quan dita prestació es trobi en connexió 
directa, material o orgànica, amb el discerniment que comporta l’actuació de l’Ofi-
cina, i sempre que l’objectivitat pugui ser raonablement qüestionada als ulls dels 
tercers; 

b) Ocupació efectiva de càrrecs de responsabilitat en la gestió o l’administració 
del subjecte durant els cinc anys immediatament anteriors a la presa de possessió del 
càrrec; 

c) Participació en la titularitat del subjecte, tant durant el càrrec com en els cinc 
anys anteriors a la presa de possessió.

– La vinculació amb els subjectes denunciants: 
a) Prestació de serveis laborals o professionals durant els cinc anys immediata-

ment anteriors a la presa de possessió del càrrec; 
b) Tenir o haver tingut en els cinc anys anteriors a la presa de possessió, relacions 

de parentiu, amistat o enemistat o litigioses.
c) Participació en la titularitat del subjecte, tant durant el càrrec com en els cinc 

anys anteriors a la presa de possessió.
– La vinculació política
a) Quan els fets objecte de l’assumpte en el qual intervé impliquin o tinguin a 

veure amb persones vinculades amb una formació política (o ens dependent/vincu-
lat) amb la qual l’alt càrrec s’hi hagi relacionat, per pertinença, afinitat o prestació de 
serveis en els cinc anys immediatament anteriors a la presa de possessió del càrrec.

b) Quan els fets objecte de l’assumpte en el qual intervé impliquin o tinguin a 
veure amb institucions governades per una formació política (o ens dependent/vin-
culat) amb la qual l’alt càrrec s’hi hagi relacionat, per pertinença, afinitat o presta-
ció de serveis en els cinc anys immediatament anteriors a la presa de possessió del 
càrrec.

L’alt càrrec que d’acord amb l’anterior s’hagi d’abstenir ho comunicarà al Comitè 
de Compliment per tal que aquest en verifiqui les circumstàncies i elevi proposta de 
resolució a l’òrgan competent. La competència per resoldre correspon a la direcció 
de l’Oficina, llevat dels casos en què la persona en qui concorre la causa d’absten-
ció sigui la titular de la direcció, cas en el qual, la competència recau en la direcció 
adjunta.

En cas d’incompliment del deure d’abstenció, el Comitè de Compliment resta 
igualment facultat per elevar la corresponent proposta de recusació.

Declaracions 
15. Presentar puntualment aquelles declaracions exigibles d’acord amb el règim 

legal d’incompatibilitats aplicable als alts càrrecs al servei de la Generalitat en les 
condicions i davant dels òrgans que s’hi estableixen.

16. Presentar també davant la direcció de l’Oficina Antifrau, per mitjà del Co-
mitè, les declaracions a què fa referència l’apartat anterior. A aquests efecte, la de-
claració d’activitats ha d’incloure qualssevol activitats professionals, mercantils o 
industrials desenvolupades, per si o mitjançant substitució o apoderament, durant els 
cinc anys immediatament anteriors a prendre possessió del càrrec.

Segones ocupacions 
17. Subjectar-se, la direcció i la direcció adjunta, al règim de compatibilitats, in-

compatibilitats i d’autoritzacions de compatibilitat establert a la normativa aplicable 
als alts càrrecs al servei de la Generalitat. La resta d’alts càrrecs resten subjectes als 
Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament.

18. Renunciar a percebre retribució per la seva presència, compareixença, assis-
tència, o participació en actes quan es produeixin en exercici de les funcions pròpies 
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del càrrec o de les responsabilitats que en són inherents i s’actuï en representació 
de la Institució.

Regals i altres beneficis 
19. Rebutjar qualsevol tracte de favor o situació que impliqui un privilegi o avan-

tatge injustificat.
20. Abstenir-se d’acceptar qualsevol regal, liberalitat, invitació, favor o servei 

que vagin més enllà dels usos de cortesia interinstitucional. A aquests efectes, s’en-
tén per cortesia interinstitucional la consideració, atenció o agraïment al paper o tas-
ca desenvolupada per l’Oficina Antifrau provinent d’altres entitats públiques o priva-
des sense ànim de lucre, essent irrellevant la recepció material de l’oferiment per un 
concret alt càrrec, sense que en cap cas el valor total pugui ser superior a 100 euros.

21. Posar en coneixement del Comitè de Compliment del Codi de Conducta els 
regals interinstitucionals que hagin estat acceptats d’acord amb el punt anterior, als 
efectes que en decideixi sobre el seu inventari i destinació.

Activitats post càrrec
22. Observar, la direcció i la direcció adjunta, el règim de prohibicions que en 

matèria d’activitats privades post-càrrec estableix la normativa aplicable als alts càr-
recs al servei de la Generalitat 

23. Comunicar aquelles ocupacions i càrrecs professionals, tant públics com pri-
vats, que es disposin a desenvolupar durant els dos anys posteriors al cessament en 
el lloc d’alt càrrec a l’Oficina, sempre que aquesta ocupació o càrrec posterior ho 
sigui en un subjecte amb el qual l’alt càrrec, en exercici de les seves funcions en 
l’Oficina, s’hi hagués relacionat directament. A aquests efectes, s’entén per relació 
directa els supòsits en què l’alt càrrec subscrivís o hagués participat en la subscrip-
ció, d’un informe, una resolució, un acte o una proposta que afectessin aquell sub-
jecte. Dita comunicació ha d’adreçar-se al Comitè de Compliment als efectes de fer-
la constar en l’informe de compliment.

24. Respectar els drets de propietat intel·lectual de l’Oficina sobre el material que 
aquesta produeix, la qual cosa inclou allò que hagi estat creat pels propis destinata-
ris del present Codi, individualment o en col·laboració, mentre hi han prestat serveis.

VIII. Neutralitat 
25. Observar la més estricta neutralitat política, la qual cosa impedeix mantenir 

vincles de cap mena amb partits o organitzacions de naturalesa política, incloses les 
fundacions o associacions vinculades, ni amb organitzacions sindicals o empresa-
rials.

IX. Confidencialitat 
26. Mantenir la deguda reserva respecte dels fets o informacions coneguts per 

raó de l’exercici de llurs competències i que no hagin de ser divulgats, especialment 
quan la informació pugui tenir caràcter sensible i la seva difusió pugui perjudicar al-
guna persona o el bon desenvolupament de l’activitat de l’Oficina, en els termes del 
compromís de confidencialitat que se signi en el moment de la presa de possessió.

27. Cerciorar-se que les terceres persones amb les quals es comparteix informa-
ció estan al cas que aquesta ja no està protegida per haver esdevingut pública, amb 
la finalitat d’evitar donar la impressió que es divulga quelcom confidencial.

X. Proporcionalitat 
28. Triar aquella via d’actuació que resulti menys restrictiva de drets.
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Exemplaritat 

XI. Integritat 
29. Vetllar permanentment per tal de complir amb els mateixos estàndards de 

comportament ètic, retiment de comptes i responsabilitat que l’Oficina promou per 
a la resta del sector públic de Catalunya.

30. Dedicar els mitjans personals i materials posats a la seva disposició, així com 
el propi temps dins l’horari laboral, exclusivament a finalitats directament relaciona-
des amb les funcions pròpies del càrrec.

31. Utilitzar la informació a què tenen accés per raó del càrrec exclusivament per 
a aquelles finalitats que varen justificar el seu coneixement, sense obtenir cap avan-
tatge propi ni aliè.

32. Evitar fer ostentació del càrrec o instrumentalitzar-lo amb la intenció de 
guanyar influència, obtenir avantatges particulars o qualsevol altre tracte de favor.

33. Respondre de manera neutral als mitjans de comunicació, prèvia autoritza-
ció del director o directora de l’Oficina, tot subministrant informació veraç, actual i 
rigorosa i, en tot cas, impedint que les opinions personals puguin ser interpretades 
com a institucionals.

34. Abstenir-se d’oferir cap regal, liberalitat, invitació fora de l’àmbit de cortesia 
interinstitucional definit en aquest Codi.

35. Abstenir-se d’influir en l’agilització o resolució de tràmits o actuacions sense 
causa justificada i en cap cas, quan això suposi un privilegi en benefici de càrrecs 
públics o llur entorn familiar i social, o bé suposi un perjudici als interessos de ter-
ceres persones.

XII. Responsabilitat 
36. Respondre per la seva actuació, d’acord amb les mesures d’execució i com-

pliment previstes en el present Codi.
37. Informar el Comitè de Compliment del Codi de Conducta de l’Oficina Anti-

frau de qualsevol circumstància que suposi contravenir el present Codi.

XIII. Lideratge ètic 
38. Procurar que tant llur conducta personal com professional contribueixin a 

enfortir la reputació de l’Oficina.
39. Evitar tota actuació i ús de llenguatge que pugui resultar discriminatori per 

raó de les diferències de gènere, raça, religió, ideologia, orientació sexual o qualse-
vol altra circumstància anàloga.

40. Tractar amb respecte tant al personal que presta serveis a l’Oficina com al 
públic que s’hi relacioni.

41. Fomentar la convivència, diversitat i privacitat entre els empleats de l’Oficina 
per a la consecució d’un ambient laboral respectuós i positiu.

42. Tractar amb empatia, educació, consideració i respecte els ciutadans i ciuta-
danes que es relacionin amb l’Oficina.

43. Prendre totes les mesures que calgui per prevenir, impedir i perseguir con-
ductes d’assetjament, violència o abús laboral en el si de l’Oficina.

44. Actuar proactivament en la prevenció de riscos laborals.
45. Contribuir a la consecució del dret a una bona administració.

Transparència 

XIV. Publicitat activa 
46. Fer públiques, a més dels continguts informatius legalment exigibles: a) la 

declaració de la seva situació patrimonial; b) les seves agendes oficials (visites, col-
laboracions, entrevistes i altres activitats) a excepció de dades relacionades amb ac-
tuacions d’intel·ligència, anàlisi o investigació en curs; c) la documentació justifica-
tiva de despeses en concepte de transports i de representació.
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XV. Accés a la informació 
47. Tenir present que la informació de què disposa l’Oficina no és patrimoni 

d’aquesta sinó que pertany a la ciutadania, la qual hi pot tenir accés d’acord amb la 
normativa de transparència i accés a la informació pública.

48. Optar per aquella de les possibles interpretacions de la norma que resulti més 
favorable a l’efectiu dret d’accés a la informació.

XVI. Participació ciutadana
49. Facilitar els mitjans idonis per a la interlocució amb la ciutadania.

XVII. Retiment de comptes 
50. Definir aquells indicadors que, dins el respectiu àmbit funcional, han de servir 

per a l’avaluació interna del nivell de compliment de les obligacions de transparència.
51. Estar sempre en disposició de justificar totes les seves decisions i accions da-

vant el Parlament i la Sindicatura de Comptes.

Excel·lència en el servei públic 

XVIII. Dedicació 
52. Desenvolupar el càrrec amb dedicació absoluta.
53. Complir les tasques pròpies del càrrec amb diligència, vocació de servei i lle-

ialtat institucional, procurant l’excel·lència i millora contínues amb la finalitat d’as-
solir la màxima satisfacció dels destinataris de la seva activitat.

XIX. Eficàcia 
54. Prendre les decisions amb la major celeritat possible, en garantia del compli-

ment dels terminis establerts.

XX. Eficiència 
55. Extremar la cura en la fase de planificació d’aquelles actuacions que tinguin 

impacte en el pressupost.
56. Emprar els recursos pressupostaris al seu abast de la manera més eficient i 

austera possible, tant en la gestió interna com també, especialment, pel que fa a les 
despeses de transports i les derivades d’atenció protocol·lària o de representació.

57. Preveure amb suficient antelació les necessitats de despesa associades a un 
mateix objecte per tal d’aplicar el degut procediment contractual, d’acord amb la 
normativa de contractes del sector públic.

XXI. Professionalitat 
58. Mantenir actualitzada la seva formació i qualificació professional, ajustant 

llur preparació tècnica a les noves exigències que puguin derivar-se de l’exercici del 
càrrec.

59. Aportar creativitat, experiència, saber fer i professionalitat, mitjançant la for-
mulació de propostes de millora tendents a enfortir i projectar externament la Ins-
titució.

60. Promoure la formació i la promoció professional del personal al seu càrrec, 
així com el foment del treball en equip i la iniciativa dels empleats.

XXII. Cooperació institucional 
61. Prioritzar l’establiment de vincles i relacions de cooperació i col·laboració amb 

aquelles institucions i actors que directament estiguin implicats en la prevenció i llui-
ta contra la corrupció.

Mesures d’execució i compliment 

Comitè de Compliment del Codi de Conducta 
Correspon al Comitè de Compliment del Codi de Conducta vetllar pel compli-

ment del Codi de conducta i, en particular, té les següents funcions: 
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a) establir criteris interpretatius per a l’aplicació del present Codi; 
b) resoldre les consultes que els destinataris del Codi formulin en cas de dubte 

sobre la seva aplicació; 
c) rebre les comunicacions dels conflictes d’interès que es produeixin o es pu-

guin produir; 
d) rebre i verificar les comunicacions d’abstenció i, si escau, elevar la correspo-

nent proposta de resolució; 
e) elevar proposta de recusació en cas d’incompliment del deure d’abstenció; 
g) rebre les declaracions que estan obligats a presentar els alts càrrecs; 
g) determinar el valor i la destinació dels regals als efectes d’aquest Codi; 
h) rebre les comunicacions relatives a ocupacions o càrrecs després del cessa-

ment; 
i) posar en coneixement dels òrgans competents eventuals incompliments; 
j) aprovar l’informe sobre el grau de compliment del Codi.
El Comitè està integrat per tres membres: 1) la persona que ocupa el lloc de cap 

de l’Àrea de legislació i assumptes jurídics, qui ostenta la presidència de l’òrgan; 2) la 
persona que ocupa el càrrec de cap de l’Àrea d’administració, recursos humans i pres-
supost, qui assumeix la secretaria; 3) una persona escollida pel director o directora de 
l’Oficina d’entre les que tinguin la condició de funcionari públic del cos A1 que ocupi 
en l’Oficina un lloc de treball equivalent a aquest cos, amb un mandat biennal, no re-
novable en mandats consecutius.

El Comitè actua amb independència en l’exercici de les funcions que té encoma-
nades sense que pugui rebre instruccions o indicacions.

Són d’aplicació al funcionament del Comitè les regles sobre el règim jurídic dels 
òrgans col·legiats previstes amb caràcter general al dret administratiu.

Contravenció del Codi
L’incompliment del present Codi per part dels subjectes obligats pot ser sancio-

nat d’acord amb el règim previst a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transpa-
rència, accés a la informació pública i bon govern.

L’Oficina Antifrau de Catalunya vetlla perquè els efectes derivats de la contra-
venció del present Codi cessin com més aviat millor i perquè, sempre que sigui 
possible, siguin revertits per tal de retornar a la situació anterior a l’incompliment.

Denúncies. Tramitació i garanties 
Tota persona que tingui notícia de l’incompliment d’aquest Codi pot posar-ho en 

coneixement del Comitè de Compliment del Codi de Conducta de l’Oficina Anti-
frau.

L’Oficina ha de garantir la confidencialitat en el tractament de les denúncies.

Difusió i seguiment 
L’Oficina garanteix el coneixement del present Codi de conducta per part de les 

persones destinatàries. A tal efecte, l’àrea competent en matèria de recursos humans 
lliurarà un exemplar del Codi a la persona que ostenta la condició d’alt càrrec de 
l’Oficina.

El Codi de conducta també està disponible per a la seva consulta en la intranet 
corporativa i és publicat al web als efectes del seu coneixement general.

L’òrgan responsable de l’auditoria interna de l’OAC ha d’elaborar anualment un 
informe sobre el grau de compliment del Codi així com de les incidències produï-
des que sotmet al Comitè per a la seva aprovació. Aquest informe pot fer constar la 
proposta de modificacions del contingut del present Codi de Conducta, i ha de ser 
publicat al web corporatiu i a la Memòria que l’Oficina eleva al Parlament.

Vigència 
Aquest Codi de conducta entra en vigor l’endemà de la seva publicació.
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TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES, OBJECCIONS O OBSERVACIONS 

MOTIVADES

Termini: d’acord amb les Normes de tramitació aprovades per la Mesa del Parla-
ment del dia 16 de maig de 2017, s’obre un termini de set dies per a presentar-hi es-
menes, objeccions o observacions motivades, les quals no podran ésser a la totalitat 
amb text articulat alternatiu (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accessibilitat al 
Servei Informàtic Penitenciari de Catalunya
250-00993/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.
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Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit econòmic
250-00997/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Economia i Hisenda.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit del transport i les comunicacions
250-01002/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.
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Proposta de resolució sobre els ensenyaments artístics superiors
250-01006/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.
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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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre el Consell General de Serveis Socials
250-01011/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.



BOPC 419
25 de maig de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 22

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.
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Proposta de resolució sobre la violació de l’ordre democràtic a 
Veneçuela
250-01015/11

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre el conflicte laboral dels treballadors del 
sector de la restauració de l’aeroport de Barcelona - el Prat
250-01017/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.
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Proposta de resolució sobre la plana de la carretera de les Llosses,  
a Ripoll
250-01018/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades
250-01019/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre la violència en l’esport
250-01020/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.
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Proposta de resolució sobre la utilització sexista i com a reclam 
publicitari del cos de les dones en els esdeveniments esportius
250-01021/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre el projecte de construcció de l’Escola 
Sala i Badrinas, de Terrassa
250-01022/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre la construcció de l’edifici definitiu de 
l’Escola La Serreta, de Santpedor
250-01023/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.
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Proposta de resolució sobre la garantia de la seguretat dels usuaris 
del Centre de Formació d’Adults Francesc Layret, de Barcelona
250-01024/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre el Pla estratègic de serveis socials
250-01025/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre la sensibilització entorn de la moda de 
la dieta sense gluten
250-01026/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.
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Proposta de resolució sobre la carretera N-II al pas per la Selva
250-01027/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre la transició energètica per a garantir la 
democratització de l’energia en un model cent per cent renovable en 
l’horitzó del 2050
250-01028/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre l’increment i el foment de la pràctica de 
l’esport per a lluitar contra l’obesitat infantil
250-01029/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de la Infància.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.



BOPC 419
25 de maig de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 28

Proposta de resolució sobre l’obtenció de compromisos, canvis i 
millores relatius a la mobilitat elèctrica a Catalunya
250-01030/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre la velocitat variable a la zona nord de 
Barcelona
250-01031/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de 
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, de Barcelona
250-01032/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.



BOPC 419
25 de maig de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 29 

Proposta de resolució sobre el programa contra l’assetjament 
escolar «Aquí prou bullying»
250-01033/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre l’extensió de la formació contínua a 
l’oferta formativa de l’Institut Obert de Catalunya
250-01034/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre l’atenció adequada a infants i joves amb 
trastorn de l’espectre autista
250-01035/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.
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Proposta de resolució sobre la cobertura informativa de les sessions 
plenàries del Parlament
250-01036/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 23.05.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 26.05.2017 al 06.06.2017).
Finiment del termini: 07.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de 
Barcelona-Catalunya
250-01037/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 59496 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta 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 cosificació de les dones al Circuit de Barcelona-Catalunya, per tal que si-
gui substanciada davant la Comissió d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
Les violències masclistes tenen el seu origen en una estructura social i cultural 

basada en el patriarcat, amb repercussions en àmbits molt diversos de les nostres 
vides quotidianes. La flagrant desigualtat existent entre dones i homes no és un pro-
ducte accidental ni inevitable en l’evolució de les societats humanes, sinó un desen-
llaç i un mètode interessats, contra els que hem de lluitar amb contundència.

Aquestes patrons de desigualtat i opressió del gènere femení es difonen constant-
ment a través dels mitjans de comunicació en les seves múltiples variants i suports 
tecnològics.

En aquest sentit, la publicitat juga un paper fonamental, atès que, a més de ser 
un instrument de consum, és també una eina ideològica i una manera de percebre 
la realitat social.

A aquest efecte, tant Catalunya com l’Estat espanyol, entenent la gravetat de la 
situació, han aprovat lleis que han d’establir les bases per a la construcció d’una so-
cietat més justa i més igualitària.

Així, la Ley General de Publicidad (34/88, 11 de novembre), declara en el seu 
article 3r, «il·lícita la publicitat que presenti les dones de forma vexatòria, bé sigui 
utilitzant particular i directament el seu cos o parts del mateix com a simple objecte 
desvinculat del producte que es pretén promoure, bé sigui la seva imatge associada 
a comportaments estereotipats que vulnerin els fonaments del nostre ordenament 
contribuint a generar violència». Violència a la que es refereix la Llei Orgànica 
1/2004, de 28 de desembre, de «Medidas de protección integral contra la violencia 
de género».
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També la Ley Orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y Hombres (3/2007, 
22 de març), considera en el seu article 41è «il·lícita la publicitat que comporti con-
ducta discriminatòria d’acord amb aquesta Llei».

Per la seva banda, la Ley General de la comunicación audiovisual (7/2010, 31 de  
març), estableix a l’article 4.2. que «la comunicació audiovisual mai podrà incitar a 
l’odi o a la discriminació per raó de gènere [...] i ha de ser respectuosa amb la digni-
tat humana i els valors constitucionals, amb especial atenció a l’eradicació de con-
ductes afavoridores de situacions de desigualtat de les dones».

I a l’article 18.1. de la mateixa Llei, també es fa constar que «està prohibida tota 
comunicació comercial que vulneri la dignitat humana o fomenti la discriminació 
per raó de sexe. [...] Igualment, està prohibida tota publicitat que utilitzi la imatge de 
la dona amb caràcter vexatori o discriminatori».

També la Llei catalana d’Igualtat efectiva de dones i homes (17/2015, 21 de ju-
liol), es pronuncia en el mateix sentit, al llarg de tots els punts de l’article 25.

Atenent la legislació exposada, cal concloure que presentar el cos de la dona com 
a decorat i reclam per a captar l’atenció del públic és una pràctica clarament il·lícita 
que les administracions públiques tenim l’obligació d’evitar.

En aquest sentit, proposem actuar contra una pràctica habitual i molt estesa al 
món de l’esport consistent en la col·locació, per part de les empreses organitzadores 
o patrocinadores de dones en llocs visibles de l’activitat, amb l’únic propòsit de cap-
tar l’atenció del públic, encara que la seva presència estigui totalment desvinculada 
de l’activitat esportiva.

És el cas de molts esdeveniments esportius d’alt nivell com, en el cas del muni-
cipi de Montmeló, els Grans Premis de Fòrmula 1 i de MotoGP, on podem trobar 
dones de bellesa estereotipada a les zones de Pisos Box, als accessos de Paddock, 
a la recta de sortida (les conegudes com a «paraigüeres»), i fins i tot a la zona del 
pòdium.

Per això, denunciem aquesta pràctica il·lícita i que ha de ser eradicada d’una so-
cietat moderna i igualitària com la nostra. Cal acabar amb el tracte injust i denigrant 
envers les dones, deixant d’igualar-les a un objecte ornamental, deixant de cosifi-
car-les i d’hipersexualitzar– les.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Actuar davant del Circuit de Barcelona-Catalunya, Formula One Group, la 

Federació Internacional d’Automobilisme i Dorna Sport S.L. per tal de fer complir 
la legislació vigent a nivell català, i eliminar del Circuit de Montmeló totes les pràc-
tiques en les que s’utilitzi el cos de les dones com a ornament i reclam per a captar 
l’atenció del públic, mitjançant el foment d’estereotips que cosifiquen les dones i fo-
menten la discriminació, la desigualtat i la violència de gènere.

2. Manifestar que no tolerarà la cosificació de les dones i actuarà legalment con-
tra aquelles empreses que incompleixin la legislació vigent en aquesta matèria a 
Catalunya.

Palau del Parlament, 15 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 
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Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a la 
urbanització Mas del Plata, de Cabra del Camp
250-01040/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 59851 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de reso-
lució sobre la millora de l’accés a la urbanització Mas del Plata de Cabra del Camp 
(Alt Camp), per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
La urbanització Mas del Plata, situada al terme municipal de Cabra del Camp, 

té aproximadament 1000 parcel·les, de les quals el 60% estan edificades. Inicial-
ment, aquesta urbanització tenia com a principal ús la segona residència, però des 
de fa uns anys s’ha modificat aquesta tendència. Ara molts dels habitatges residen-
cials han esdevingut habitatge habitual. De fet, en el transcurs del segle xxi pràc-
ticament s’ha doblat la població del municipi. I aquest creixement s’ha concentrat 
bàsicament en la urbanització del Mas del Plata, que d’acord amb les dades esta-
dístiques disponibles, concentra a 688 dels 1113 habitants del terme municipal de 
Cabra del Camp.

L’accés a la urbanització Mas del Plata es fa principalment per la carretera C-37, 
per a la qual es disposa d’una incorporació, pel marge esquerre, a l’alçada del punt 
quilomètric 23.

Aquesta incorporació està situada en un tram de carretera molt recta i amb unes 
característiques que permeten circular a grans velocitats. De fet la velocitat mitja de 
pas per aquest tram, d’acord amb les dades del Servei de Trànsit de la Generalitat, 
és de 91 km/h. Cosa per la qual, l’accés a la urbanització des del Pla de Santa Ma-
ria, o bé des del nucli de Cabra del Camp, és una maniobra molt perillosa que pot 
ser origen d’accidents.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar els treballs 

d’estudi i planificació d’una millora substancial de l’accés a la urbanització Mas del 
Plata des de la carretera C-37.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 
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Proposta de resolució sobre el desdoblament de la via a la línia 3 de 
rodalia entre Parets del Vallès i la Garriga
250-01041/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 59992 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la du-
plicació de via de la línia de Rodalies R-3 entre Parets i La Garriga, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
En març de 2016 es publicava al BOE l’anunci de sotmetiment a informació 

pública de l’Estudi d’Impacte Ambiental del «Projecte de Duplicació de Via de la 
Línia de Rodalies R-3 entre Parets i La Garriga (Barcelona)». El desdoblament de 
la infraestructura en aquest trajecte de 17,4 quilòmetres de longitud té per objectiu, 
segons el propi estudi, augmentar la freqüència de trens de la línia de rodalies R3 
incrementant la capacitat i flexibilitat de l’explotació ferroviària, a més de millorar 
la regularitat dels serveis en el seu conjunt. Aquesta actuació s’emmarca en un pro-
jecte global de desdoblament de diversos trams de la línia R-3 (Barcelona-Puigcer-
dà) amb l’objectiu de millorar el servei, que hauria de culminar en un futur amb la 
duplicació de tota la línia.

Fa més de 10 anys el Ministeri de Foment va adjudicar la redacció de l’estudi 
d’alternatives per duplicar aquesta via fèrria de Montcada a Vic (un tram més ampli 
que el que ara es troba en tràmit), i va a sotmetre a informació pública l’estudi infor-
matiu d’aquest tram al 2008. La falta de consens en el territori, amb posicions opo-
sades d’alguns del municipis afectats, i la crisi, van afectar la seva tramitació, i mai 
es va arribar a aprovar. L’actuació que ara es proposa es més limitada però hauria, 
amb un cost reduït, de permetre afavorir els encreuaments, augmentar la fiabilitat, 
i multiplicar per dos el nombre d’expedicions, de tal manera que la freqüència po-
dria passar de 30 minuts a 15 minuts. L’actuació es complementa amb la supressió 
de diversos passos a nivell, i no limita en cap cas una actuació futura més amplia.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Impulsar la cerca de consens al territori envers la necessitat de duplicació de 

via de la línia de Rodalies R-3 entre Parets i La Garriga i la seva priorització, i col·la-
borar amb el Ministeri de Foment per facilitar la tramitació dels projectes associats 
i l’execució de les obres sense més demora.

2. Impulsar, en col·laboració amb el Ministeri de Foment, la cerca de consens al 
territori envers una solució més amplia de duplicació de via de la línia de Rodalies R-3  
entre Montcada i Vic, i col·laborar amb el Ministeri de Foment per facilitar la apro-
vació de l’Estudi Informatiu corresponent i la posterior execució de les obres.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Marina Bravo Sobrino, dipu-

tada, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre la priorització de la rehabilitació de 
la línia entre Reus i Roda de Berà per al trànsit de mercaderies al 
Corredor Mediterrani
250-01042/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 59993 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de prioritza-
ció de la rehabilitació de la línia Reus - Roda de Berà per al trànsit de mercaderies 
al Corredor Mediterrani, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Ter-
ritori, amb el text següent: 

Exposició de motius
La conversió en ample mixt (ibèric i estàndard europeu) del corredor Castellbis-

bal - Vila-Seca forma part de les actuacions previstes per a Tarragona a la planifica-
ció presentada en 2012 pel Ministeri de Foment per potenciar el transport de mer-
caderies per ferrocarril en el Corredor Mediterrani. La implantació de l’ample de 
via mixt es va concebre com una solució provisional per poder transportar en ample 
estàndard europeu el més aviat possible les mercaderies des del Port de Tarragona 
i la indústria d’aquest àmbit a França. El consens sobre la solució (nova) de tercer 
carril ferroviari es va sustentar en la necessitat peremptòria de connectar el territori 
a l’ample europeu o estàndard, més enllà d’altres consideracions rellevants, sota el 
supòsit que aquesta era la solució més ràpida. A principi de 2013 es licitaven totes 
les obres, amb l’anunci que d’aquesta forma la connexió en ample estàndard arri-
baria a Tarragona en 2015. No obstant això, des de llavors poc (o res) s’ha avançat 
en les obres d’implantació d’ample estàndard en el tram Castellbisbal - Vila-Seca, 
malgrat portar adjudicades quatre anys amb un termini previst inicialment de no-
més vint mesos.

En el disseny inicial, la solució prevista abans de 2012 contemplava la recupe-
ració de l’antiga via entre Reus i Roda de Berà (sense servei des de 1992), cosa que 
permetia alliberar la façana marítima de Tarragona i els pobles costaners del trànsit 
de mercaderies. De fet, en 2012, quan el Ministeri de Foment va presentar la nova 
solució amb ample mixt per al tram Castellbisbal - Vila-Seca, el propi Ministeri va 
assenyalar que continuaria treballant en l’estudi informatiu d’una nova línia entre 
Tarragona i Barcelona, que aprofitaria part del tram entre Reus i Roda de Berà.

La solució ferroviària amb tercer carril no està exempta de dificultats i inconve-
nients tècnics i funcionals, i en aquest cas la seva implantació es justificava única-
ment per motius d’urgència. Paradoxalment, però, quatre anys després encara està 
molt lluny de ser una realitat. En aquest temps, s’haurien pogut avançar els tràmits, i 
fins i tot l’execució, de la rehabilitació de la línia Reus - Roda de Berà, que faria in-
necessària la implantació de tercer carril entre Tarragona i Sant Vicenç de Calders, 
podria alliberar la línia de la costa del transit de mercaderies, evitaria els inconve-
nients de l’ample mixt i milloraria la capacitat de aquest tram.

Aquesta actuació s’inclou a l’Agenda Catalana del Corredor Mediterrani amb la 
denominació «M4. Rehabilitació de la línia Reus - Roda de Berà», a l’apartat «Ob-
jectiu I: Capacitat».

Des de l’any 2007, de fet, es troba en redacció l’Estudi informatiu per al trànsit 
de mercaderies entre l’àrea de Tarragona i la línia Castellbisbal-Mollet, però la fal-
ta de consens territorial i l’aposta por la solució amb tercer carril en 2012, van fer 
que quedés en l’oblit.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a impulsar la cerca  

de consens al territori envers la necessitat de la rehabilitació de la línia Reus - Roda de  
Berà per al transit de mercaderies al Corredor Mediterrani i la seva priorització, i col-
laborar amb el Ministeri de Foment per facilitar la aprovació de l’estudi informatiu i 
l’execució de l’obra.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Marina Bravo Sobrino, diputa-

da, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-01043/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 59998 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Pol Gibert Horcas, diputat, Marta Moreta Ro-

vira, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
sobre la mutilació genital femenina, per tal que sigui substanciada davant la Comis-
sió de Polítiques de Joventut, amb el text següent: 

Exposició de motius
En compliment de la resolució aprovada per l’ONU el 2012 en contra la Muti-

lació Genital Femenina (MGF), cal instar les institucions a emprendre campanyes 
de sensibilització perquè aquest costum deixi de ser considerada un fet cultural i es 
vegi com el que és, una agressió a la llibertat i a la salut de les dones que cal era-
dicar.

Hi ha moltes nenes en risc que viuen països occidentals, com Espanya. És el cas 
de les filles de migrants procedents de països on la MGF es concep encara com un 
ritual de puresa pel qual les nenes han de passar i, en estar prohibit realitzar la mu-
tilació dins de l’àmbit sanitari, el porten a terme en la clandestinitat i en condicions 
d’alt risc per a la salut de les menors. Segons l’últim Mapa de la Mutilació Geni-
tal Femenina a Espanya, realitzat per la Fundació Wassu-UAB el 2012, a Espanya 
resideixen més de 200.000 habitants provinents de països en els quals es practica 
la MGF i prop de 17.000 nenes i joves estan en risc de patir ablació a casa nostra. 
L’educació, informació i sensibilització són les eines més eficaces per combatre la 
MGF dins i fora de les nostres fronteres i, per això, cal reclamar a les institucions 
que desenvolupin campanyes informatives i impulsin polítiques socials, especial-
ment en l’àmbit de la salut, formant al personal sanitari perquè reconegui els casos 
de MGF i pugui assessorar i tractar adequadament a les pacients que hagin patit 
aquesta pràctica.

La mutilació genital femenina (MGF) inclou totes les operacions que, de forma 
premeditada i per motius no mèdics ni racionals, torben o fereixen els òrgans geni-
tals femenins afectant greument a la sexualitat i a la salut de dones i nenes. És un 
cruel reflex la desigualtat de gènere que tracta d’impedir el plaer femení a través de 
la sexualitat, a més d’una pràctica molt perillosa que no només situa a un pas de la 
mort a moltes dones i nenes, sinó que, a llarg termini, pot generar greus complica-
cions per a la salut de les dones, problemes en el part per a aquelles que han estat 
objecte d’aquesta pràctica i doloses seqüeles cròniques. Considerem un gran avenç 
en la lluita contra la MGF la resolució del Parlament de la Unió Africana aprovada 
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en 2016 que prohibeix la mutilació genital femenina a tot el continent, però recorda 
que aquest organisme no pot legislar perquè només té caràcter consultiu, i per tant, 
cal seguir treballant per canviar la mentalitat dels qui defensen l’ablació.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Emprendre campanyes de sensibilització perquè aquesta pràctica deixi de ser 

considerada un fet cultural i es vegi com el que és, una agressió a la llibertat i a la 
salut de les dones que cal eradicar.

2. Impulsar polítiques socials, especialment en l’àmbit de la salut, formant al 
personal sanitari perquè reconegui els casos de Mutilació Genital Femenina i pugui 
assessorar i tractar adequadament a les pacients que hagin patit aquesta pràctica.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Pol Gibert Horcas, Marta Moreta Rovira, 

diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre el soterrament de les línies d’alta tensió 
de les zones urbanes
250-01044/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 60008 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Lluís M. Corominas i Díaz, diputat, Marc San-

glas i Alcantarilla, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 
que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre el soterrament de línies d’alta tensió de les zones urbanes, 
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixement, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
La retirada de les línies d’alta tensió de les zones urbanes i densament poblades 

de Rubí és una demanda llargament reivindicada pel veïnat. Les mobilitzacions de 
veïns de barris Can Vallhonrat a finals dels anys 90 i principis del 2000, que van 
arribar fins al Parlament, van desembocar l’any 2002 en l’anomenada Declaració de 
Rubí, una iniciativa a la qual es van sumar més d’una setantena de ciutats catalanes 
i en la qual es reclamava a la Generalitat el trasllat o soterrament de les línies elèc-
triques aèries que passen per nuclis urbans.

Fruit d’aquestes reclamacions a Rubí, i en d’altres municipis del país, el Govern la 
Generalitat va iniciar el 2008 l’execució del Programa de soterrament o desplaçament 
de línies elèctriques d’alta tensió a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN). El 
programa, inclòs en el marc del Pla de l’Energia 2006-2015, tenia com a objectiu so-
terrar i/o desviar les línies elèctriques d’alta tensió que tenen un impacte significatiu 
en zones urbanes.

Si bé la legislació estableix que el cost de la modificació de les línies elèctriques 
ha de ser assumit per l’entitat que manifesti la voluntat de dur-les a terme, l’elevada 
inversió que suposaven aquestes actuacions feia que molts dels ajuntaments amb lí-
nies d’alta tensió que travessen zones densament poblades no puguin costejar-ne el 
soterrament o la desviació. Per això, els convenis d’aquest programa establien que 
l’ICAEN es fes càrrec dels materials i el muntatge de les noves infraestructures (és a 
dir, entre el 60% i el 80% del cost de cada intervenció), mentre que els ajuntaments 
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assumien l’obra civil i les companyies elèctriques realitzaven el projecte executiu i 
la gestió de les obres.

Aquell ambiciós Pla, amb un pressupost de 195 milions d’euros, havia de perme-
tre finalitzar aquestes obres de soterrament sobre l’any 2015, però el context de crisi 
va provocar que la Generalitat no pogués fer front als seus compromisos.

Ara, a més, passats uns anys existeix també un canvi de concepció i de mentali-
tat sobre aquesta qüestió, fa que la demanda de soterrament, essent una preocupació 
ciutadana, no hagi de recaure única i exclusivament en l’administració pública com 
fins el moment, cal arribar a certs compromisos amb totes les parts implicades per 
fer possible aquest soterrament.

A més a més, en els casos en que s’han pogut executar les obres, les empreses 
elèctriques han dut a terme directament les contractacions necessàries, sense la ne-
cessària transparència en l’elecció de les empreses encarregades de dur a terme les 
obres i en el control i supervisió de la seva execució. Entenem que aquesta situació 
no es pot mantenir en el futur, per la qual cosa creiem necessari replantejar l’estra-
tègia seguida fins el moment.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Denunciar els convenis vigents de soterrament de les línies elèctriques signats 

en el seu moment entre Govern de la Generalitat, a través de l’Institut Català d’Ener-
gia (INCAEN), ajuntaments i companyies elèctriques.

2. Procedir a signar nous convenis entre el Govern de la Generalitat i municipis 
afectats per línies elèctriques aèries que calgui soterrar o traslladar, en substitució 
dels denunciats en l’anterior punt, en els següents termes: 

a) Que les instal·lacions de soterrament o trasllat es duguin a terme en base a un 
projecte tècnic validat per la corresponent companyia elèctrica transportista o dis-
tribuïdora d’energia elèctrica, propietàries de les línies, garantint que l’execució de 
les obres es tregui a concurs públic per part dels ajuntaments afectats, amb transpa-
rència i no discriminació entre totes les empreses amb capacitat tècnica per a dur-
les a terme

b) Que les obres es realitzin amb l’adequat control i supervisió per part de les 
administracions implicades, d’acord amb la legislació sobre contractació pública 

c) Que tinguin una vigència limitada en el temps, adequada en cada cas a la com-
plexitat i al calendari previst de les actuacions de soterrament i/o trasllat de línies 
elèctriques a dur a terme i en cap cas siguin superiors als 10 anys.

d) Que es financin amb aportacions dels ajuntaments, a partir de les taxes que gi-
rin a les companyies elèctriques per ocupació del sòl públic municipal i també amb 
aportacions per part del Govern la Generalitat.

3. Preparar un projecte de modificació de la legislació vigent estatal, de forma 
que es reservi un percentatge de la retribució que permeti el finançament total o 
parcial d’aquestes inversions a partir dels ingressos del sistema elèctric, en base a 
projectes concrets presentats per les empreses distribuïdores i transportista d’ener-
gia elèctrica en els seus corresponents Plans d’Inversió i aprovats per part de les ad-
ministracions competents en matèria d’energia de les Comunitats Autònomes i de 
l’Administració central.

Palau del Parlament, 18 de maig de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Lluís M. Corominas i Díaz, Marc Sanglas i 

Alcantarilla, diputats, GP JS
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Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-01045/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 60016 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Lorena Roldán Suárez, diputada 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la Ciu-
tat de la Justícia de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Justícia, amb el text següent: 

Exposició de motius
Anar al Jutjat a Tarragona és, des de fa anys, una veritable odissea. Totes les se-

ves seus es troben disperses per la ciutat, arribant fins a vuit els edificis de Tarra-
gona que alberguen algun jutjat. Així doncs, lletrats, procuradors i usuaris es veuen 
obligats a desplaçar-se per tota la ciutat amb els perjudicis que això comporta.

En concret, a Tarragona tenim les següents seus judicials, totes elles disperses 
com ja hem dit: 

Jutjats d’Instrucció - Palau de Justícia: Avinguda Lluis Companys, 10
Jutjats de Menors: Avinguda Vidal i Barraquer, 5
Jutjats del Penal: Carrer Sant Antoni Maria Claret, 20-24
Jutjats Contenciós-Administratiu i Família: Avinguda Roma, 23
Jutjats Socials: Avinguda Roma, 21
Jutjat Mercantil: Avinguda Roma, 19
Jutjat 1a Instància: Avinguda Roma, 7 i 19
Registre civil: Rambla Nova, 120
Aquesta situació caòtica i dispersa, que no es dona en la resta de capitals de pro-

víncia, semblava que tenia els dies comptats; de fet, el Departament de Justícia por-
ta anys anunciant la seva construcció, diversos son ja els consellers que han parlat 
sobre aquest equipament, des de la ex– consellera Tura fins a l’actual Conseller de 
Justícia; però el cert és que a data d’avui els tarragonins encara no tenim data de li-
citació, construcció i posada en funcionament de la necessària i esperada Ciutat de 
la Justícia.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Establir a la major brevetat possible una data de licitació definitiva de les obres 

de la Ciutat de la Justícia de Tarragona.
2. Un cop resolta la licitació, iniciar l’execució d’aquestes obres durant el present 

exercici pressupostari o, com a molt tard, durant l’exercici pressupostari de 2018.
3. Destinar els recursos pressupostaris suficients durant el present i els successius 

exercicis per a l’execució de dita obra, així com presentar un calendari detallat de 
les actuacions pendents.

4. Informar en seu parlamentària d’aquest calendari.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Lorena Roldán Suárez, dipu-

tada, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre el garantiment de les revisions 
ginecològiques i obstètriques a les dones amb mobilitat reduïda
250-01046/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 60189 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els 
articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució 
per garantir les revisions ginecològiques i obstètriques a dones amb mobilitat reduï-
da, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat 

(CRPD, per la seva sigla en anglès) és un instrument internacional de drets humans 
de les Nacions Unides o Dret internacional dels drets humans destinades a protegir 
els drets i la dignitat de les persones amb diversitat funcional. Els Estats que prenen 
part en la Convenció tenen l’obligació de promoure, protegir i garantir el ple gaudi 
dels drets humans de les persones amb diversitat funcional i garantir que gaudeixin 
de plena igualtat davant la llei.

El text va ser aprovat per l’Assemblea General de Nacions Unides el 13 de de-
sembre de 2006 a la Seu de les Nacions Unides a Nova York i forma part del cos 
jurídic de l’estat espanyol des del 3 de maig de 2008.

En l’article 25 de Salut diu: «Els Estats Parts reconeixen que les persones amb 
discapacitat tenen dret a gaudir del més alt nivell possible de salut sense discrimi-
nació per motius de discapacitat. Els Estats Parts adoptaran les mesures pertinents 
per assegurar l’accés de les persones amb discapacitat a serveis de salut que tinguin 
en compte les qüestions de gènere, inclosa la rehabilitació relacionada amb la salut. 
En particular, els Estats Parts: 

Proporcionaran a les persones amb discapacitat programes i atenció de la salut 
gratuïts o a preus assequibles de la mateixa varietat i qualitat que a les altres perso-
nes, fins i tot en l’àmbit de la salut sexual i reproductiva, i programes de salut públi-
ca dirigits a la població

Proporcionaran aquests serveis el més a prop possible de les comunitats de les 
persones amb discapacitat, fins i tot a les zones rurals; 

Exigiran als professionals de la salut que prestin a les persones amb discapacitat 
atenció de la mateixa qualitat que a les altres persones sobre la base d’un consenti-
ment lliure i informat, entre altres formes mitjançant la sensibilització respecte dels 
drets humans, la dignitat, l’autonomia i les necessitats de les persones amb discapa-
citat a través de la capacitació i la promulgació de normes ètiques per a l’atenció de 
la salut en els àmbits públic i privat; 

Prohibiran la discriminació contra les persones amb discapacitat en la presta-
ció d’assegurances de salut i de vida quan aquests estiguin permesos en la legisla-
ció nacional, i vetllaran per que aquestes assegurances es prestin de manera justa i 
raonable; 

Impediran que es neguin, de manera discriminatòria, serveis de salut o d’atenció 
de la salut o aliments sòlids o líquids per motius de discapacitat.

Així mateix l’article 48. Polítiques de salut i serveis de la Llei 17/2015, del 21  
de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes diu: «Les administracions públiques de  
Catalunya competents en matèria sanitària, en l’àmbit de llurs competències res-
pectives, han de prendre les mesures necessàries per a: 

Prevenir i tractar les malalties que afecten especialment les dones.
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Garantir la inclusió del consell reproductiu dins de la cartera de serveis de les 
unitats d’atenció a la salut sexual i reproductiva, i facilitar l’accés universal als mè-
todes contraceptius segurs, amb una atenció especial a les adolescents.

Potenciar l’apoderament de les dones en la presa de decisions respecte a l’anti-
concepció i les mesures de prevenció de les malalties de transmissió sexual.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Assegurar els mitjans mèdics i tècnics adequats per a les assegurar una com-

pleta diagnosi en les revisions ginecològiques i obstètriques accessible a les dones 
amb mobilitat reduïda.

2. Sistematitzar la recopilació de dades estadístiques sobre obstetrícia, desglos-
sades per edats i diversitat funcional, per tal de desenvolupar indicadors de gènere 
que recolzin el desenvolupament legislatiu i la formulació de polítiques que s’ajustin 
a les necessitats del col·lectiu.

3. Crear un pla integral d’atenció ginecològica accessible a tot el territori, en el 
qual, a més dels mitjans tècnics i mèdics, es tinguin en compte qüestions estructu-
rals (com personal per ajudar a vestir-se i desvestir-se) i organitzatius (adaptar hora-
ris de visita a les dificultats de desplaçament d’aquestes persones).

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

Proposta de resolució sobre la creació d’un museu de la Tàrraco 
romana
250-01047/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 60190 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada, 

Matías Alonso Ruiz, diputat, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat, Lore-
na Roldán Suárez, diputada, Carlos Sánchez Martín, 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 el Museu de la Tàrraco Ro-
mana, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Cultura, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
Tarragona posseeix un actiu únic i incomparable el pas del temps del qual reva-

lora de manera automàtica: el seu Patrimoni Històric. Tarragona, com a antiga capi-
tal d’Hispània, i fruit de les vicissituds històriques de la nostra ciutat, manté un dels 
exemples arquitectònics de l’Imperi Romà millor conservat i posseeix, fins i tot, el 
circ millor conservat del món.

Ciutadans Tarragona promourà la creació d’un nou Museu de la Tàrraco Roma-
na, modern, interactiu i intuïtiu i que envolti el turista en la Tàrraco Romana per 
viure l’experiència d’una forma propera i càlida, allunyada de la fredor dels actuals 
museus clàssics A la ciutat de Mèrida tenim un viu exemple d’un Museu Romà mo-
dern i interactiu que visiten 200.000 persones cada any. Cal destacar al respecte que 
la nostra ciutat té més patrimoni però, com en moltes altres coses, pitjor explotat.
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La inversió en l’esmentat Museu produirà beneficis a relativament curt termini i 
la nova obra del qual, al pur estil arquitectònic romà, seria en si mateixa un reclam 
turístic de primer ordre, que crearia llocs de treball tant directes com indirectes.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Donar major projecció a Tarragona com una destinació turística de primer ni-

vell cultural.
2. Mitjançant el Departament de Cultura, realitzar les inversions necessàries per 

albergar el Museu Nacional Arqueològic de la Tarraco Romana, atès el seu patrimo-
ni i la importància de ta ciutat.

Palau del Parlament, 17 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, Matías 

Alonso Ruiz, Francisco Javier Domínguez Serrano, Lorena Roldán Suárez, Carlos 
Sánchez Martín, diputats, GP Cs

3.30. Altres tramitacions

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 4/2017, sobre la 
gestió recaptatòria en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants, 
corresponent al 2013
258-00022/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 60193 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 23.05.2017

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

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 4/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a la gestió recaptatòria 
en municipis d’entre 5.000 i 20.000 habitants, exercici 2013.

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

Barcelona, 19 de maig de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic Major

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

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 26.05.2017 al 16.06.2017).
Finiment del termini: 19.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/217435.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/217435.pdf
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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 461/XI, sobre la 
modernització i la renovació de les dotacions de vestuari i material 
dels Mossos d’Esquadra
290-00431/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 59805 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.05.2017

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 461/XI, sobre la 
modernització i la renovació de les dotacions de vestuari i material dels Mossos 
d’Esquadra (número de tramitació 290-00431/11), us trameto, en document annex, 
la informació facilitada per la Direcció General de la Policia.

Barcelona, 16 de maig de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Al mes de març de 2015 la Prefectura de la Policia va impulsar el projecte de 

model de gestió de l’activitat de la Seguretat Ciutadana. Aquest projecte pretén mi-
llorar des de totes les vessants les unitats de seguretat ciutadana. Un dels grups de 
treballs creats a tal efecte va ser el grup de recursos materials, amb l’objectiu de mi-
llorar l’operativitat, la imatge i la comoditat d’aquests mitjans. Les línies de treball 
iniciades van ser l’optimització i millora de la uniformitat i les eines d’ús policial i 
de protecció. En aquest sentit, es va optar per prioritzar l’adquisició i lliurament de 
les armilles antibales individuals com element central de millora de la seguretat i 
protecció dels agents.

Pel que fa a la uniformitat, s’ha fet un estudi per impulsar el disseny modern i 
actual de les peces i millorar l’ergonomia i protecció dels materials. S’opta per apos-
tar per teixits més lleugers, resistents i confortables sempre respectant els criteris de 
qualitat, la identitat i la imatge corporativa de la Policia de la Generalitat-Mossos 
d’Esquadra (PG-ME). Enguany, l’estudi està molt avançat i resta pendent de ser pre-
sentat a la Prefectura de la Policia i al Departament d’Interior.

Arran d’aquest projecte s’han anat incorporant diversos elements, entre els quals 
destaquem els següents: 

– Armilles antibales individuals: resta pendent fer el lliurament de l’armilla a 290 
efectius. S’està preparant una nova licitació per fer efectiu aquest lliurament.

– Calçat operatiu: s’han adquirit 6.500 botes operatives que permeten millorar 
substancialment l’actual calçat de la PG-ME.

– Defenses extensibles: en el decurs del primer trimestre de 2017 cada efectiu 
del Cos de Mossos d’Esquadra durà una defensa extensible, de manera que a finals 
d’aquest 2017 es lliuraran a la totalitat dels efectius.

– Guants antitall: s’han repartit aproximadament 12.700 guants gràcies a l’estu-
di que possibilita donar a cada efectiu de la PG-ME. La previsió de licitació és per 
l’any 2018.
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– Material Tèrmic: en el decurs d’aquest 2017 s’augmentarà la dotació individual 
de material tèrmic als efectius que ja en disposen. També es cobriran les reposicions 
d’aquest any 2017.

– Tauletes: Ja s’ha completat la primera fase amb el lliurament de 895 tauletes.
A banda d’això, també es disposen d’altres recursos, com el fons de contingència. 

Aquest és el segon any consecutiu en el qual es destina un pressupost específic per 
millorar i actualitzar el material per fer front al terrorisme gihadista, tant per unitats 
més especialitzades com per les unitats de seguretat ciutadana.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Control del compliment de la Resolució 555/XI, sobre el tancament 
dels centres d’internament d’estrangers
290-00519/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 59512 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.05.2017

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 555/XI, sobre el 
tancament dels centres d’internament d’estrangers (tram. 290-00519/11), us informo 
del següent:

El Govern de la Generalitat de Catalunya s’ha manifestat en reiterades ocasions 
a favor del tancament del Centre d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca de 
Barcelona.

El 15 d’abril del 2016 el conseller de Justícia va enviar una carta al ministre 
de l’interior on li explicava l’intens rebuig social que genera a Catalunya el Centre 
d’Internament d’Estrangers de la Zona Franca i li demanava formalment el seu tan-
cament.

El 26 d’abril del 2017, en compliment de la Resolució 555/XI del Parlament de 
Catalunya, el conseller de Justícia ha tornat a enviar una carta al nou ministre de l’In-
terior reiterant-li la necessitat de tancar el Centre d’Internament d’Estrangers de la 
Zona Franca.

Barcelona, 12 de maig de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

N. de la r.: La carta enviada al nou ministre de l’Interior pot ésser consultada a 
l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 583/XI, sobre els detinguts
290-00547/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 59806 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 23.05.2017

A la Mesa del Parlament
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior de la Generalitat de Catalunya, a l’empara 

del que disposa l’article 94 del Reglament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació del termini per a la presentació de l’informe de compliment de la 

Resolució 583/XI (número de tramitació 290-00547/11) sobre els detinguts, el con-
trol de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 16 de maig de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 59806).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 30.06.2017 al 20.07.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
21.07.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 23.05.2017.

4.50.02. Compliment de mocions

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. 59988 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 23.05.2017

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 als punts a i b de la Moció 95/XI, sobre l’ob-
tenció de dades fiscals (tram. 390-00095/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt a), l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades vetlla per garan-
tir, en l’àmbit de les competències de la Generalitat, els drets a la protecció de dades 
personals i d’accés a la informació que hi està vinculada.

L’Agència Tributària de Catalunya ha garantit en tot moment i continuarà ga-
rantint el respecte i el compliment de la legalitat, especialment de la Llei orgànica 
15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, en l’obten-
ció i l’ús de les dades fiscals dels catalans.

D’acord amb l’informe d’auditoria de data 15 de maig de 2017, l’Autoritat Ca-
talana de Protecció de Dades no ha detectat que l’Agència Tributària de Catalunya 
disposi de dades fiscals obtingudes il·legalment, ni que en faci un ús contrari al que 
preveu la legislació vigent.
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Finalment, pel que fa al punt b), s’adjunta en annex l’Informe d’auditoria realitzat 
per l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, que va ser sol·licitada a instàncies de 
la Secretaria d’Hisenda.

Barcelona, 17 de maig de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i 

Hisenda

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

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre el Pla Japó del Govern de Catalunya 2016-2019 i sobre 
el Pla Marroc del Govern de Catalunya 2014-2017
354-00165/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 58754).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
22.05.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència amb el conseller 
d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència perquè 
informi sobre les actuacions desenvolupades o en execució del Pla 
estratègic d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea durant 
el 2016
354-00166/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Susana Beltrán García, del GP Cs (reg. 58755).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, 
22.05.2017.
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4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior i amb la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació sobre el programa de prevenció i d’extinció d’incendis 
del 2017
355-00070/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior; consellera, 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (reg. 59804).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: 22.05.2017.

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

Compareixença en ponència de Josep Tejedo, director general de 
Mercabarna, amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
353-00451/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 22.05.2017.

Compareixença en ponència d’Antoni de Ribera, en representació 
del Consell d’Empreses Distribuïdores d’Alimentació de Catalunya, 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
353-00458/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 22.05.2017.

Compareixença en ponència d’una representació de Pimec Comerç 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
353-00469/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament 
de l’excedent alimentari», el 22.05.2017.
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