
TAUL A DE CONT INGUT

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles Bressol de Ca-
talunya
202-00053/11
Esmenes a la totalitat 7

Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11
Esmenes a la totalitat 8

Proposició de llei de l’eliminació dels mòduls prefabricats als centres educatius pú-
blics de Catalunya
202-00056/11
Esmenes a la totalitat 8

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat de les persones amb dis-
capacitat
250-00751/11
Canvi de Comissió tramitadora 9

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de Barcelona-Ca-
talunya
250-01037/11
Tramesa a la Comissió 9
Termini de presentació d’esmenes 9

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a la urbanització Mas del 
Plata, de Cabra del Camp
250-01040/11
Tramesa a la Comissió 9
Termini de presentació d’esmenes 9

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
Tramesa a la Comissió 9
Termini de presentació d’esmenes 10

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
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-01043/11
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes 10
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Proposta de resolució sobre el soterrament de les línies d’alta tensió de les zones 
urbanes
250-01044/11
Tramesa a la Comissió 10
Termini de presentació d’esmenes 10

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-01045/11
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el garantiment de les revisions ginecològiques i obstè-
triques a les dones amb mobilitat reduïda
250-01046/11
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la creació d’un museu de la Tàrraco romana
250-01047/11
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la reposició del mamògraf del CAP El Castell, de Cas-
telldefels
250-01048/11
Tramesa a la Comissió 11
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la seguretat en les obres de rehabilitació del barri de 
Sant Roc de Badalona
250-01049/11
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei d’urgència pediàtrica de vint-i-
quatre hores a Sant Cugat del Vallès
250-01050/11
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el Carnet Jove
250-01051/11
Tramesa a la Comissió 12
Termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre l’àrea d’avaluació econòmica de les polítiques públiques
250-01052/11
Presentació: GP Cs 13

Proposta de resolució sobre les paraules homòfobes del bisbe de Solsona
250-01053/11
Presentació: GP SOC 14

Proposta de resolució sobre les condicions de treball del servei de trucades 061
250-01054/11
Presentació: GP CSP 15

Proposta de resolució sobre l’elaboració de perfils nutricionals propis en la lluita 
contra l’obesitat
250-01055/11
Presentació: GP SOC 16

Proposta de resolució sobre salut mental
250-01056/11
Presentació: GP SOC 17

Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic ràpid de càncer 
a tots els tipus de càncer i a tot el territori
250-01057/11
Presentació: GP SOC 18

Proposta de resolució sobre la seguretat al barri de la Florida de l’Hospitalet de 
Llobregat
250-01058/11
Presentació: GP PPC 19
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Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut
250-01059/11
Presentació: GP SOC 20

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, corresponent al 2014
256-00032/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 21
Termini per a proposar compareixences 21

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors
302-00154/11
Presentació: GP CSP 21

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per a impulsar 
l’economia verda
302-00155/11
Presentació: GP SOC 23

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les 
famílies nombroses
302-00156/11
Presentació: GP PPC 24

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model de turisme
302-00157/11
Presentació: GP CUP-CC 25

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels 
càrrecs electes i la separació de poders al Regne d’Espanya
302-00158/11
Presentació: GP JS 26

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat
302-00159/11
Presentació: GP JS 29

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció de la infància i 
l’adolescència
302-00160/11
Presentació: GP Cs 30

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el metro a l’Hospitalet de Llo-
bregat
302-00161/11
Presentació: GP Cs 32

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11
Renúncia a la presidència 34

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 367/XI, sobre la construcció del canal Se-
garra-Garrigues
290-00340/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  34

Control del compliment de la Resolució 379/XI, sobre l’empresa Desokupa
290-00352/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  35
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Control del compliment de la Resolució 422/XI, sobre la qualitat de l’aire al Camp 
de Tarragona
290-00394/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  36

Control del compliment de la Resolució 430/XI, sobre el manteniment del servei de 
rehabilitació del CAP Bòbila, de l’Hospitalet de Llobregat, a l’emplaçament actual
290-00402/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  36

Control del compliment de la Resolució 469/XI, sobre la defensa dels drets de les 
víctimes de violència masclista en l’àmbit judicial
290-00439/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  37

Control del compliment de la Resolució 470/XI, sobre l’actualització de les retribu-
cions dels advocats del torn d’ofici i assistència al detingut
290-00440/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  40

Control del compliment de la Resolució 471/XI, sobre l’increment del personal des-
tinat al tractament penitenciari
290-00441/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 489/XI, sobre la commemoració de l’aniver-
sari del naixement de Clara Campoamor
290-00459/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

Control del compliment de la Resolució 502/XI, sobre la col·laboració entre el Cen-
tre de Seguretat de la Informació de Catalunya i la Unitat de Delictes Informàtics 
dels Mossos d’Esquadra
290-00471/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

Control del compliment de la Resolució 553/XI, sobre la reobertura del servei de 
farmàcia en horari nocturn a Sitges
290-00517/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 86/XI, sobre polítiques agràries, ramaderes i 
forestals
390-00086/11
Sol·licitud de pròrroga 44
Pròrroga del termini per a retre comptes 44

Control del compliment de la Moció 88/XI, sobre les retribucions públiques
390-00088/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 45

Control del compliment de la Moció 90/XI, sobre el transport públic i la mobilitat 
sostenible
390-00090/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 48

Control del compliment de la Moció 121/XI, sobre l’oferta pública d’ocupació i les 
condicions laborals del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
390-00121/11
Designació de la Comissió competent 49

Control del compliment de la Moció 122/XI, sobre el compliment de l’apartat I.1.2, 
«Exigència social de celebració d’un referèndum», de la Resolució 306/XI
390-00122/11
Designació de la Comissió competent 49

Control del compliment de la Moció 123/XI, sobre la precarietat laboral i la conci-
liació dels professionals sanitaris
390-00123/11
Designació de la Comissió competent 49
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Control del compliment de la Moció 124/XI, sobre l’emprenedoria juvenil
390-00124/11
Designació de la Comissió competent 49

Control del compliment de la Moció 125/XI, sobre l’ús del diner públic
390-00125/11
Designació de la Comissió competent 49

Control del compliment de la Moció 126/XI, sobre la construcció dels Països Cata-
lans, la qualitat en el treball i les polítiques actives d’ocupació
390-00126/11
Designació de la Comissió competent 50

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut sobre les lí-
nies d’actuació del Pla interdepartamental i intersectorial de salut pública 2017-2020
355-00075/11
Sol·licitud i tramesa a la Comissió 50

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge a la consellera de la Presidència
330-00064/11
Presentació: president de la Generalitat 50

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública cor-
responent al 2016
334-00070/11
Presentació: Elisabet Samarra, presidenta de Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-
mació Pública 51

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític en la televisió i la ràdio corresponent al febrer del 2017
337-00031/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 51



Aquesta publicació és impresa en 
paper ecològic (definició europea 
ECF), en compliment del que 
estableix la Resolució 124/III del 
Parlament, sobre la utilització del 
paper reciclat en el Parlament i en 
els departaments de la Generalitat, 
adoptada el 30 d’abril de 1990. 

Els documents publicats en el 
Butlletí Oficial del Parlament de 
Catalunya (BOPC) són una 
reproducció fidel dels documents 
originals entrats al Registre.

La numeració del BOPC no està 
necessàriament vinculada a una 
sola data.

Imprès al Parlament

ISSN: 0213-7798 
DL: B-20.066-1980

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 432
8 de juny de 2017

3.01.02. Proposicions de llei 7 

3. Tramitacions en curs

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

3.01.02. Proposicions de llei

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

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 58747; 60930 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 58747)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Jéssica Albiach Satorres, diputada del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
113 i següents del Reglament del Parlament, presenten la següent esmena a la totali-
tat a la Proposició de llei de creació i finançament del Sistema d’Escoles Bressol de 
Catalunya (tram. 202-00053/11).

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

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 4 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 60930)

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de creació i finançament 
del Sistema d’Escoles Bressol de Catalunya (tram. 202-00053/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2017.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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Proposició de llei contra l’abús bancari
202-00054/11

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 60476 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

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

de Catalunya, d’acord amb el que estableixen els articles 113 i següents del Regla-
ment del Parlament, presenta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei 
contra l’abús bancari (tram. 202-00054/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 23 de maig de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

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

ESMENES A LA TOTALITAT

Reg. 60931 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

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

amb el que estableixen els articles 113 i següents del Reglament del Parlament, pre-
senta la següent esmena a la totalitat a la Proposició de llei de l’eliminació dels mò-
duls prefabricats als centres educatius públics de Catalunya (tram. 202-00056/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
A la totalitat

De retorn de la proposició de llei.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2017.
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre el foment de l’ocupabilitat de les 
persones amb discapacitat
250-00751/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Sol·licitud: GP Cs (reg. 60606).
Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Igualtat de les Persones.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2017 al 19.06.2017).
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2017 al 19.06.2017).
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2017 al 19.06.2017).
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2017 al 19.06.2017).
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2017 al 19.06.2017).
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2017 al 19.06.2017).
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.
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Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-01045/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2017 al 19.06.2017).
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2017 al 19.06.2017).
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2017 al 19.06.2017).
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.

Proposta de resolució sobre la reposició del mamògraf del CAP 
El Castell, de Castelldefels
250-01048/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2017 al 19.06.2017).
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.

Proposta de resolució sobre la seguretat en les obres de rehabilitació 
del barri de Sant Roc de Badalona
250-01049/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2017 al 19.06.2017).
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.

Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei d’urgència 
pediàtrica de vint-i-quatre hores a Sant Cugat del Vallès
250-01050/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2017 al 19.06.2017).
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.

Proposta de resolució sobre el Carnet Jove
250-01051/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 09.06.2017 al 19.06.2017).
Finiment del termini: 20.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.
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Proposta de resolució sobre l’àrea d’avaluació econòmica de les 
polítiques públiques
250-01052/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 60917 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Antonio Espinosa Cerrato, dipu-

tat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
l’àrea d’avaluació econòmica de les polítiques públiques, per tal que sigui subs-
tanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, amb el text següent: 

Exposició de motius
La ciutadania té dret a conèixer com es gestiona els seus diners i a col·laborar 

en la millora de la qualitat de serveis tan essencials com l’Educació, la Sanitat o els 
transports.

Tan mateix, els ciutadans segueixen sense tenir les eines necessàries per jutjar 
l’eficiència dels serveis públics que es financen amb els seus impostos i els criteris 
utilitzats per invertir els diners de tots. Ni tan sols els parlamentaris disposen de tal 
eina.

Alhora, són constants els casos i exemples en què es posa de manifest una gestió 
ineficaç que suposa pèrdues milionàries per a les arques públiques.

En qualsevol sistema democràtic modern és un imperatiu que es garanteixin la 
sostenibilitat dels seus recursos i la coherència d’unes polítiques públiques, al marge 
de qui governi en cada moment.

Cal, per tant, establir o potenciar un organisme, la funció del qual sigui la d’ela-
borar informes per afavorir l’ús racional dels fons públics i tingui competències per 
avaluar l’eficàcia i el cost-benefici de les polítiques i els programes que impliquin 
una despesa pública.

L’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques, depenent del Departa-
ment de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda te atribuïdes dites competències.

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 establir informes 

preceptius de l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques, per a les políti-
ques y els programes que impliquin una despesa pública superior a un milió d’euros 
en les diferents administracions de Catalunya.

Palau del Parlament, 29 de maig de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Antonio Espinosa Cerrato, dipu-

tat, GP Cs 
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Proposta de resolució sobre les paraules homòfobes del bisbe de 
Solsona
250-01053/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 61067 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Marta Moreta Rovira, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les paraules 
homòfobes del Bisbe de Solsona, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Igualtat de les Persones, amb el text següent: 

Exposició de motius
El mes de febrer de 2017 l’Arquebisbat de Barcelona va organitzar una xerra-

da LGTBIfòbica. L’Observatori contra l’Homofòbia va denunciar que aquest acte 
atemptava contra les llibertats de les persones i induïa a la discriminació.

Aquest mes de maig, la discriminació i les faltes de respecte provenen del Bis-
be de Solsona, el Sr. Xavier Novell. El Sr. Novell va plantejar, en la seva glossa de 
diumenge, que «l’homosexualitat a l’adolescència està relacionada al fet que, en la 
cultura occidental, la figura del pare estaria simbòlicament absent, desviada, difu-
minada i que la virilitat semblaria qüestionada». Aquestes declaracions comporten 
evidents signes denigrants i pejoratius pel col·lectiu LGTBI.

Aquestes paraules del senyor Novell no fan més que demostrar la mentalitat 
d’una part significativa de certs sectors de l’Església Catòlica.

Avui, encara, es produeixen massa agressions a les persones en motiu de la seva 
orientació sexual, i les paraules del Bisbe de Solsona no ajuden a solucionar aques-
ta situació, sinó més aviat el contrari. Molts infants i joves ho passen malament per 
culpa de l’assetjament escolar i social que pateixen per ser com són. Els agressors 
són infants i joves que escolten declaracions com les del Bisbe i, en conseqüència, 
decideixen que tenen el dret a fer mal als altres.

Actes com la xerrada de l’Arquebisbat de Barcelona o les paraules del Bisbe de 
Solsona tenen un greu contingut homòfob, generen aïllament i menyspreu, i, a més, 
són un atac al contingut de la Llei 11/2014, del 10 d’octubre, per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofò-
bia, la bifòbia i la transfòbia, que obliga a totes les institucions de Catalunya a no 
discriminar les persones LGTBI.

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

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu rebuig a les paraules homòfobes del Bisbe de Solsona en la 

seva glossa dominical del 21 de maig de 2017.
2. Insta el Govern de la Generalitat a treballar conjuntament amb les entitats 

religioses per a garantir que no es portin a terme actes que comportin rebuig o 
menyspreu públic de persones per causa de l’orientació sexual i que no s’emetin ex-
pressions vexatòries amb connotacions homofòbiques, bifòbiques o transfòbiques 
en discursos o en intervencions públiques, en compliment de la Llei 11/2014, del 10 
d’octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i inter-
sexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Marta Moreta Rovira, diputada, GP SOC 
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Proposta de resolució sobre les condicions de treball del servei de 
trucades 061
250-01054/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 61073 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parla-

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 
165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les con-
dicions de treball del servei de trucades del 061, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió de Treball, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat mes de febrer en pregunta parlamentària al Ple en relació al personal 

d’atenció telefònica del 061, el conseller de Salut va acceptar que hi havia mancan-
ces i incompliments en les relacions laborals i que s’haurien d’avaluar i actuar en 
conseqüència, donat que l’empresa que les gestiona és l’empresa privada Ferrovial, 
però la responsabilitat del servei correspon a qui l’ha adjudicat, que és el Servei 
d’Emergències Mèdiques.

El gruix d’aquest personal pertany al conveni del telemàrqueting, tot i que les 
exigències del servei superen àmpliament les condicions d’un gestor telefònic comú 
perquè entre altres coses, estan sotmesos a una gran pressió psicosocial pel tipus de 
trucades que atenen. Tot i això, els elements de compensació a les condicions labo-
rals han anat disminuint, especialment a partir de la darrera licitació, que va obtenir 
Ferrovial, on es va eliminar el plus d’emergència que tenien les anteriors licitacions 
encara que el volum de treball no ha disminuït, sinó tot el contrari.

A més a més, els incompliments de les condicions laborals han estat reiterada-
ment denunciats. Entre d’altres, s’han denunciat situacions d’eventualitat en frau de 
llei, discriminació salarial en relació als compromisos del conveni, incompliments 
en la formació contínua prevista, variació contínua dels protocols i dels calendaris, 
no es respecta la pausa automàtica entre trucada i trucada o que els coordinadors de 
sala han d’agafar trucades deixant sense suport la sala.

Passats tres mesos des del compromís d’intervenció del Conseller de Salut, la si-
tuació no només no ha millorat, sinó que ha empitjorat: 

– La contractació eventual ha seguit augmentant: de les 23951 hores totals del 
mes de maig del 2016, 2998 van ser eventuals; el març d’aquest any, quan es van fer 
35255, el nombre d’hores eventuals van ser 4828.

– No s’ha fet cap moviment per corregir la discriminació salarial. Els nous con-
tractats segueixen sense rebre el plus d’emergències i cobren 170 euros menys que 
els antics treballadors.

– Els treballadors anomenats de segona línia, tot i ser considerats com a gestors 
en la licitació del servei, no tenen la categoria reconeguda i segueixen cobrant com 
a teleoperadors.

– Es fan formacions forçades fora de l’horari laboral i no remunerades, havent de 
signar un document de voluntarietat per no veure perillar el lloc de treball.

– La formació contínua del personal de sala és inexistent des de fa molt de temps.
– És obligatori l’ús d’uniformitat però no s’han habilitat suficients espais i taqui-

lles per poder fer el canvi de vestimenta.
Aquesta situació fa imprescindible l’actuació immediata de la conselleria de Sa-

lut i de la inspecció de Treball per garantir la qualitat d’aquest servei i la dignitat 
dels treballadors que el desenvolupen.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Encarregar a la Inspecció de Treball una inspecció de manera urgent de les 

condicions de treball del servei d’atenció telefònica del 061, analitzant la situació 
de les condicions laborals, valorant tots els incompliments, especialment l’abús dels 
contractes eventuals per circumstàncies de la producció.

2) L’avaluació per part del Servei d’Emergències Mèdiques del compliment de 
les condicions establertes en la licitació per part de l’empresa adjudicatària i la pre-
sentació en el termini d’un mes de l’informe relatiu a aquesta avaluació.

3) La rescissió de l’adjudicació del servei a l’actual empresa adjudicatària, Fer-
rovial, si es detecten incompliments en la inspecció i avaluació encarregades o, en 
qualsevol cas, la no renovació.

4) L’elaboració d’un plec de condicions per a la renovació del servei que garan-
teixin no només la seva qualitat sinó també la qualitat dels llocs de treball que se’n 
derivin, i la presentació a la comissió corresponent del Parlament d’aquest plec de 
condicions abans de la seva signatura.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’elaboració de perfils nutricionals propis 
en la lluita contra l’obesitat
250-01055/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 61077 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, 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 l’elaboració de 
Perfils Nutricionals propis en la lluita contra l’obesitat, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La prevalença d’obesitat i de sobrepès en la societat d’arreu del món al llarg dels 

últims 30 anys va dur a l’OMS a considerar l’obesitat com una epidèmia i per tal 
d’aconseguir una prevenció efectiva i sostinguda, el 2004 va aprovar l’Estratègia 
global sobre alimentació, activitat física i salut amb la que instava els estats mem-
bres a adaptar-la a les diverses realitats socials i culturals dels diferents territoris i 
regions.

En l’actualitat un 14,5 % de la població espanyola pateix obesitat, i més de la 
meitat de la població té excés de pes. Aquestes dades han augmentat considerable-
ment en els darrers deu anys.

Segons l’ESCA de 2016, un 12,6% dels infants catalans té obesitat. La prevalen-
ça d’obesitat infantil té un impacte negatiu immediat i a llarg termini en la salut, el 
rendiment escolar i la qualitat de vida de l’infant.

Tanmateix, l’OMS destaca un cert estancament en el nivells d’obesitat als països 
industrialitzats, molt probablement, atès les estratègies i plans territorials engegats 
fa una dècada en favor de la promoció de la salut, per mitjà de l’activitat física i 
l’alimentació saludable. No obstant això, les xifres absolutes segueixen augmentant, 
sobretot en països de baixos i mitjans ingressos pel que es destaca l’augment de la 
prevalença d’excés de pes des de la perspectiva de desigualtats socials en salut.
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Una de les eines per combatre aquesta epidèmia en molts països ha estat l’elabo-
ració de Perfils Nutricionals mitjançant els quals s’informa del valors nutricionals 
dels aliments al consumidor. L’etiquetatge dels aliments on s’expliciti les qualitats, 
la utilització adient, els beneficis, els possibles riscos, la manera en que es produeix 
i es comercialitza el producte pot proporcionar als consumidors la informació que 
necessiten i desitgen per escollir-los.

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

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

la Comissió de Salut del Parlament de Catalunya l’avaluació del Pla Integral per a la 
promoció de la Salut mitjançant l’activitat física i l’alimentació saludable (PAAS) 
així com les mesures previstes per combatre l’obesitat, entre d’altres la implemen-
tació de Perfils Nutricionals propis i les relatives a la promoció d’hàbits de vida i 
alimentaris saludables i de proximitat.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre salut mental
250-01056/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 61078 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre salut mental, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
L’OMS en el seu informe anual de 2002 ja advertia que les migracions, la po-

bresa, l’atur, la manca de suport familiar, l’envelliment demogràfic, la soledat, el 
progressiu augment en l’abús de substàncies a edats cada cop més primerenques 
i la irrupció de les xarxes socials en la quotidianitat de les persones, esdevindrien 
aspectes que contribuirien a l’increment dels trastorns mentals en les dècades ve-
nidores.

L’actual crisi financera mundial ha provocat que els governs apliquin retallades 
en les seves partides pressupostàries adreçades a atendre a aquests tipus de patolo-
gies quan, paradoxalment, esdevé més necessari que mai l’augment de més serveis 
socials i de salut mental atès l’augment de trastorns mentals relacionats amb la mar-
ginació i l’empobriment, la violència i el maltracte domèstic, l’excés de feina i l’es-
très, com a conseqüència directa d’aquesta crisi que ha fomentat l’aparició de nous 
grups vulnerables, com ara els joves aturats i especialment la dona.

És demostrat que detectar precoçment patologies psiquiàtriques com ara els tras-
torns depressius i d’altres més severes com l’esquizofrènia i els trastorns bipolars, 
contribueix a una millora en l’estat de la salut mental del pacient, evitant-ne un 
agreujament i cronificació de la malaltia i afavorint, conseqüentment, en la dismi-
nució de la dosi de psicofàrmacs assolint una millor integració social pel pacient.

En el context de la millora de l’accés a l’atenció i de la qualitat dels serveis, 
l’OMS en el seu Pla d’acció integral sobre salut mental 2013-2020, recomana la in-
tegració de la assistència i els tractaments de salut mental als hospitals generals i 
l’atenció primària; la coordinació assistencial entre diferents prestadors i nivells del 
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sistema de salut i garantir la formació continua dels professionals sanitaris no espe-
cialitzats amb la finalitat de dotar-los de més eines i recursos per detectar precoç-
ment possibles trastorns mentals en els seus pacients, fonamentalment en els col·lec-
tius d’alta vulnerabilitat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Reforçar el contínuum assistencial entre atenció primària i especialitzada, ge-

neralitzant la implantació a tot el territori de Catalunya de les consultories en salut 
mental a l’atenció primària.

2. Afavorir l’atenció psicoterapèutica dels equips d’atenció primària assegurant 
la formació continuada dels serveis especialitzats i dotant-los de recursos econòmics 
i humans suficients.

3. Augmentar la ràtio de psicòlegs clínics en els equips d’atenció primària per 
garantir una teràpia amb els pacients amb trastorns lleus i evitar la derivació a psi-
quiatria i la conseqüent sobremedicació.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre l’ampliació del Programa de diagnòstic 
ràpid de càncer a tots els tipus de càncer i a tot el territori
250-01057/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 61079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’ampliació del 
Programa diagnòstic ràpid del càncer a tots els tipus de càncer a tot el territori de 
Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
Des de la implantació del Pla Director d’Oncologia l’any 2005, un dels seus ob-

jectius prioritaris ha estat establir un circuit ràpid per al diagnòstic del càncer. El 
Programa de diagnòstic ràpid del càncer ha estat el mecanisme emprat en els casos 
amb sospita elevada de càncer en atenció primària abastant fins la data el càncer de 
mama, el de pulmó, el colorectal, pròstata i de bufeta urinària mitjançat l’aplicació 
de la prova de cribatge.

Tanmateix, segons l’anàlisi de projeccions d’incidència i mortalitat elaborada 
dins el Pla contra el Càncer a Catalunya 2015-2020, es constata la trajectòria crei-
xent del càncer a Catalunya amb una tendència d’augment del 20% en l’horitzó del 
2020. L’increment més substancial es dóna, a part dels cinc que inclou el Programa 
de diagnòstic ràpid del càncer (mama, còlon i recte, pulmó, pròstata i bufeta), en els 
tumors hematològics i de fetge.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
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1. Estendre el Programa de diagnòstic ràpid del càncer a tots els tipus de càncer 
a tot el territori, garantint que el temps entre la sospita diagnòstica i l’inici del trac-
tament mèdic, quirúrgic o de radioteràpia sigui inferior a trenta dies.

2. Consolidar centres de referència a tot el territori que garantitzin l’equitat en 
l’accessibilitat als tractaments oncològics de tota la ciutadania assegurant i poten-
ciant l’expertesa dels diferents professionals de la salut, així com l’actualització dels 
equips tecnològics.

Palau del Parlament, 30 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la seguretat al barri de la Florida de 
l’Hospitalet de Llobregat
250-01058/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 61170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

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

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

Exposición de motivos
En el barrio de la Florida de la ciudad de l’Hospitalet del Llobregat, hay un nú-

cleo urbanístico denominado «Bloques de la Florida» que en la actualidad y desde 
hace años está padeciendo un proceso de guetización preocupante.

Es un núcleo de viviendas en las que personas que no viven dentro de este núcleo 
no se atreven a entrar por miedo a ser víctimas de cualquier tipo de acción delictiva 
o coactiva.

En él, además, se dan conflictos de convivencia con altercados en la vía pública; 
se comenta por la zona el gran tráfico de droga que se da en la calle y en algunas 
de sus viviendas; y también se comenta que hay algunos bloques ocupados de for-
ma ilegal.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Cata1unya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Intensificar la presencia de Mossos d’Esquadra en los denominados «Bloques 

de la Florida» para afrontar los problemas de convivencia, seguridad y de venta de 
droga que se dan dentro de la zona.

2. Informar a los grupos parlamentarios de las actuaciones contra el tráfico de 
droga que se han realizado en esta zona en los años 2016 y 2017.

3. Que, en colaboración con el ayuntamiento de l’Hospitalet del Llobregat, se in-
crementen los trabajos de mediación, de inserción social y laboral en la zona deno-
minada «Bloques de la Florida» de l’Hospitalet del Llobregat.

Palacio del Parlamento, 31 de mayo de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Alberto Villagrasa Gil, diputado, 

GP PPC 
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Proposta de resolució sobre les inversions en l’àmbit de la salut
250-01059/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 61180 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, 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 les inversions en 
l’àmbit de la salut, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb 
el text següent: 

Exposició de motius
Les retallades que el Govern de la Generalitat ha aplicat els darrers anys en el 

sector salut s’han materialitzat de múltiples maneres: reducció de recursos sanitaris, 
increment de les llistes i els temps d’espera diagnòstics i quirúrgics, precarització de 
les condicions laborals dels professionals, increment de les iniquitats territorials, etc.

Però també s’ha produït una forta desinversió en manteniment i construcció 
d’equipaments i infraestructures sanitàries, així com en el manteniment i l’adquisi-
ció i modernització dels equipaments tecnològics cada vegada més necessaris, ele-
ments capitals en un sector com és el de salut. Les inversions en aquest àmbit no 
només impacten a curt termini i de manera directa en la salut de les persones, sinó 
que també ho fan a mig i llarg en el conjunt del sistema, en tant que repercuteixen 
en la recerca i en la innovació, i perquè aporten valor més enllà del propi sector.

El fet és que, tot i haver-se produït un increment d’uns 20 milions d’euros res-
pecte el pressupost de 2015, la xifra destinada a despeses relacionades en inversions 
queda encara molt lluny del què s’hi destinava abans que el Govern de la Generalitat 
apliqués de manera sistemàtica retallades en salut, amb pràcticament 105 milions 
d’euros menys si comparem les xifres de pressupost inicial de 2010 i de 2017, i això 
ha repercutit de manera directa en els hospitals públics de Catalunya, en què manca 
de recursos ha significat una creixent desactualització dels equipaments tecnològics 
disponibles.

Recentment el Departament de Salut ha rebut una donació per un import de gai-
rebé 47 milions d’euros per a la renovació i adquisició de determinats equipaments 
tecnològics dels hospitals públics del SISCAT, com ara acceleradors lineals. Para-
l·lelament, el propi conseller ha anunciat algunes intencions d’inversió en determi-
nats hospitals.

Tanmateix, aquestes mesures arriben de manera dispersa, sense que el Departa-
ment hagi elaborat encara un Pla que doni coherència al conjunt d’inversions, tot i 
que el mateix conseller el va anunciar en la seva presentació del projecte de llei de 
pressupostos per al 2017 del passat mes de gener. De fet, aquest pla ja havia estat 
anunciat amb anterioritat, l’any 2016.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar, abans 

del 31 de juliol de 2017, el Pla d’inversions en infraestructures i equipaments tecno-
lògics 2017-2020, en l’àmbit de la salut.

Palau del Parlament, 31 de maig de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 
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3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la 
Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 6/2017, sobre el 
Consorci de Serveis Socials de Barcelona, corresponent al 2014
256-00032/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 61248 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 06.06.2017

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. 6/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Consorci de Serveis 
Socials de Barcelona, exercici 2014.

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

Barcelona, 1 de juny de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic Major

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

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 09.06.2017 al 22.06.2017).
Finiment del termini: 23.06.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el llibre 
i els creadors
302-00154/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 61312 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

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 estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Inter-
pel·lació al Govern sobre el llibre i els creadors (tram. 300-00170/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1a) Programar, en el termini d’un mes, unes jornades sobre l’estat del llibre, on 

es reuneixin els diferents actors del sector del llibre, fent un èmfasi especial en els 
creadors i creadores, és a dir, autors, il·lustradors, traductors.

http://www.parlament.cat/document/publicacions/219835.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/219835.pdf
http://www.parlament.cat/document/publicacions/219835.pdf


BOPC 432
8 de juny de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 22

1b) A més d’analitzar els problemes del sector i proposar-ne solucions, caldrà que 
elaborin un codi de bones pràctiques que obligui a tots els actors.

1c) Trobar la manera de compensar econòmicament de manera adequada crea-
dors i creadores catalans quan són llegits sense ser retribuïts. I també compensar-los 
econòmicament per aquelles activitats en què se’ls demani la col·laboració com a 
professionals: actes públics, jurats de premis, taules rodones, lectures...

2. Presentar, en el termini de 6 mesos, un Projecte de Llei del Llibre que con-
templi tots els sectors implicats: creadors (autors, il·lustradors, traductors), indústria 
editorial (editors, correctors, maquetistes...), llibreries, biblioteques... I que es basi, 
entre d’altres, en els eixos següents: promoció de la lectura, promoció dels creadors 
i creadores, promoció de la indústria del llibre, biblioteques, règim sancionador.

3. Crear, en el termini de 6 mesos, una direcció general del llibre que depengui 
del departament de cultura.

4. Elaborar, en el termini de 6 mesos, l’Estatut del creador basat en les 36 pro-
postes presentades pel CONCA per al sector de la cultura.

5. Pel que fa als centres educatius: 
a) Fomentar entre les famílies la creació de la biblioteca personal de manera que 

cada nen pugui adquirir llibres per llegir durant el curs escolar. Aquesta mesura 
anirà acompanyada de beques per a l’adquisició de llibres per a aquelles unitats fa-
miliars que es determinin.

b) Desaconsellar la socialització malentesa, que consisteix en pràctiques tal com: 
compra massiva d’un llibre literari per tenir-lo a l’aula perquè el pugui llegir cada 
alumne durant el curs escolar i, després, mantenir-lo a l’aula durant anys per tal que 
el vagin llegint les promocions següents; fotocòpia dels llibres literaris; compra d’un 
únic exemplar que es llegeix amb veu alta un dia a la setmana; lloguer de llibres li-
teraris a través d’empreses que lloguen llibres de segona mà.

c) Elaborar un programa de creació, recuperació i millora de biblioteques es-
colars, amb l’objectiu que puguin oferir un servei públic de dinamització i difusió 
lectora al barri o zona d’influència geogràfica de l’escola, més enllà de l’ús i l’ho-
rari habitual escolar. Per això caldrà millorar les dotacions de les biblioteques dels 
centres educatius i exigir transparència als centres en la inversió de les ajudes en 
llibres literaris.

d) Dotar els centres progressivament de la figura de bibliotecari/ària escolar amb 
la càrrega horària suficient per poder atendre les necessitats d’ús de la biblioteca es-
colar i planificar la dinamització i difusió de la lectura al centre docent.

e) Aconsellar als centres la visita a la biblioteca pública i a la llibreria del barri 
almenys un cop a l’any.

f) Demanar als centres escolars que incorporin en els seus objectius els treballs 
sobre el llibre literari, l’ús de llibres i el gust per la lectura.

g) Abonar des del Govern de la Generalitat les còpies i altres usos que es facin 
de material protegit als centres escolars mentre el Govern de l’Estat no estengui a 
tots els nivells d’ensenyament reglat no universitari la llicència legal remunerada per 
còpies tal com es recull per a les universitats a l’article 32.4 de la LPI.

h) Fomentar com un valor de l’ideari del centre el respecte a la propietat intel·lec-
tual, individual i col·lectiva.

6. Pel que fa als estudis de magisteri: 
a) Comprovar als exàmens que els aspirants tenen un hàbit lector consolidat.
b) Incorporar la literatura infantil i juvenil com a matèria obligatòria del pla d’es-

tudis almenys durant dos anys. I incorporar-hi formació en Animació a la lectura.
c) Recomanar fer formació en el respecte a la propietat intel·lectual, individual i 

col·lectiva.
7. Pel que fa als estudis de biblioteconomia: 
a) Incorporar al pla d’estudis una especialitat en Biblioteca Escolar i Literatura 

infantil i juvenil 
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b) Incorporar al pla d’estudis Formació en animació a la lectura.
8. Pel que fa a les famílies
a) Crear un xec-cultura per a llibres per a les famílies amb menys recursos, per 

tal de deixar clar que els llibres no són necessàriament material escolar.
b) Fer campanyes per recomanar a les famílies el regal de llibres, especialment 

al aniversaris del companys i companyes de curs de les seves criatures.
c) Fer campanyes i/o cursos per ensenyar les famílies a llegir amb els seus fills 

i filles.
9. Pel que fa als creadors i creadores
a) Incrementar, a partir dels pressupostos del 2018, la dotació pressupostària dels 

ajuts a la creació.
b) Crear, a partir dels pressupostos del 2018, ajudes (no només econòmiques sinó 

de contactes amb editors estrangers) per tal que les obres dels autors catalans siguin 
traduïdes a d’altres llengües.

10. Pel que fa a l’administració
a) Incrementar el pressupost de la Institució de les Lletres Catalanes per augmen-

tar el nombre de visites del programa «Els autors a les aules» i el programa «Lletres 
en viu».

b) Continuar fomentant programes com el de «Faig sis anys» i promoure la com-
pra de títols d’autor català.

c) Implementar un programa similar a «Faig sis anys» quan en facin 12 i entrin 
a ESO.

d) Establir acords amb la CCMA per tal que hi hagi sempre programes de llibres 
tant a la televisió com a la ràdio públiques, sense oblidar el llibre infantil i juvenil.

e) Col·laborar només amb els centres educatius, amb editorials i amb llibreries 
que respectin el codi de bones pràctiques.

f) Iniciar un estudi per tal de regular la venda de llibres de segona mà.
g) Establir, tal com indica la normativa europea, que el Departament de Cultu-

ra pagui als creadors i creadores pel préstec bibliotecari una tarifa adequada. Esta-
blir-la i abonar-la també en relació a les biblioteques escolars.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Gemma Lienas Massot, portaveu adjunta, 

GP CSP 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’estratègia per 
a impulsar l’economia verda
302-00155/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 61313 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre l’estratègia per a impulsar l’economia verda (tram. 300-00172/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Presentar en el termini de tres mesos un pla estratègic global d’economia ver-

da horitzó 2030, que emmarqui vectors ambientals, industrials i energètics i que in-
tegri objectius quantitatius, assigni responsabilitats i estableixi quins són els mitjans 
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per assolir-los. En aquest Pla el Govern s’haurà de comprometre a liderar un esforç 
conjunt amb el sector privat i la resta d’administracions catalanes.

2. Presentar en el termini de tres mesos un pla de mesures d’eficiència energè-
tica que inclogui els sectors de la generació, del transport i la distribució d’energia, 
la indústria, els transports, l’administració pública i els edificis, per tal d’assegurar 
els objectius marcats per l’UE per a l’any 2020, i la transposició en el marc de les 
competències que fixa l’Estatut de Catalunya de la Directiva relativa a eficiència 
energètica.

3. Impulsar en seu parlamentària i en el termini de tres mesos un acord sobre les 
bases del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya.

4. Crear un fons econòmic que gestioni tots els recursos financers a disposició 
de la Generalitat de Catalunya per l’impuls de la transició cap a la economia verda.

5. Estudiar en el si de l’Institut Català de Finances una línia de crèdit específic 
per a actuacions relacionades amb l’economia verda.

6. Aprovar en el termini d’un any un avantprojecte de Llei d’impostos ambien-
tals a Catalunya.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les polítiques de 
suport a les famílies nombroses
302-00156/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 61323 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

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

Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 
158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la In-
terpel·lació al Govern sobre les polítiques de suport a les famílies nombroses (tram. 
300-00177/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Dinamitzar l’Observatori Català de les Famílies perquè sigui un veritable 

òrgan de diàleg entre les associacions familiars i la Generalitat, i s’inclogui a la 
FANOC (Famílies Nombroses de Catalunya) com a representants d’un col·lectiu que 
acull a més de 70.000 famílies.

2. Posar en marxa un institut català de la família, amb participació pública de 
caràcter independent, que elabori estudis, analitzi la realitat familiar a Catalunya i 
vetlli per la no discriminació de les famílies amb més càrregues.

3. Elaborar, en el marc de l’institut referit al punt 2, un informe consultiu sobre 
l’impacte familiar que sigui útil en el procés d’aprovació de les polítiques públiques 
que afectin les famílies, ja siguin socials, educatives, laborals, d’habitatge o d’altres.

4. Establir un acord entre la Generalitat i les entitats locals, amb participació de 
l’Observatori Català de les Famílies, per establir un pla de suport a les famílies en 
els municipis de Catalunya, que inclogui un paquet integral de compromisos en els 
àmbits competencials de les Corporacions Locals.

5. Elaborar una llei catalana de protecció a les famílies nombroses que com-
plementi la Llei 40/2003, de protecció a les famílies nombroses, i desplegar la Llei 
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18/2003, de suport a les famílies, en la mateixa línia, tal com preveu la seva Dispo-
sició addicional tercera.

6. Facilitar l’adquisició d’habitatge per part de les famílies nombroses, establint 
una quota obligada d’habitatges d’una mida adient en totes les promocions de pro-
tecció oficial, públiques o privades, tenint en compte que actualment cap d’elles su-
pera els 90 metres quadrats.

7. Agilitzar la tramitació de l’expedició i renovació dels títols de família nom-
brosa, destinant-hi el personal i recursos necessaris per tal que els beneficiaris no 
perdin drets per manca del títol.

8. Recuperar, de forma progressiva, l’ajut universal a les famílies amb fills a càr-
rec, i mentre no sigui possible, revisar les prestacions existents establint el criteri de 
renda per càpita.

9. Establir una línia específica de suport per a les despeses d’inici de curs escolar 
2017–18 a les famílies nombroses, en forma de prestació directa, desgravació fiscal 
o xec vàlid per als comerços del municipi de residència.

10. Normativitzar, per a tota Catalunya, els descomptes en el preu de l’aigua per 
a les famílies nombroses, per tal de no penalitzar el seu consum més elevat.

11. Acomplir a la Llei 40/2003, de protecció a les famílies nombroses i a les sen-
tències del Tribunal Superior de Justícia pel que respecta a l’aplicació de descomptes 
en el transport públic.

12. Estar present, com s’ha fet sempre, a través de la Direcció general de Famí-
lies, a la quarta edició del Saló de Famílies Nombroses de Catalunya que es celebra-
rà els propers 4 i 5 de novembre.

13. Dur a terme campanyes informatives en l’espai públic i mitjans de comunica-
ció sobre els drets de les famílies nombroses, tant pel que fa a descomptes i avantat-
ges fiscals, independentment de quina sigui l’administració que atorga aquests drets.

14. Sol·licitar al Govern d’Espanya a, d’acord amb les disponibilitats pressupos-
tàries, aplicar el tipus d’IVA reduït als bolquers.

Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Marisa Xandri Pujol, diputada, GP PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model 
de turisme
302-00157/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 61483 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Sergi Saladié Gil, diputat del Grup Parla-

mentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que 
estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten la següent moció, sub-
següent a la Interpel·lació al Govern sobre el model de turisme (tram. 300-00178/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Anul·lar de manera immediata els Plans Directors Urbanístics del Circuit de 

Catalunya i de reordenació de l’àmbit del CRT de Vila-seca i Salou.
2. Retirar la proposta de Decret de reglament d’allotjaments turístics.
3. Establir immediatament una moratòria sobre noves construccions destinades 

a l’allotjament turístic en tot el territori.
4. Anul·lar la qualificació de municipi turístic.
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5. Garantir la dignitat en els llocs de treball del sector turístic, impedint l’exis-
tència de treballadors i treballadores fora del conveni del sector al qual correspon 
l’activitat que realitzen efectivament.

6. Garantir que en les empreses públiques i en aquelles on l’administració hi 
participa directament o mitjançant concurs públic s’asseguri el compliment que els 
treballadors i treballadores estiguin adscrites al conveni al qual correspon l’activitat 
que efectivament realitzen.

7. Reduir a zero el pressupost destinat a promoció que prové de la recaptació de 
la taxa turística, i destinar la totalitat d’aquests ingressos a pal·liar els impactes ne-
gatius del turisme sobre la població, tot aplicant polítiques d’accés a l’habitatge, o 
destinar-los a la conservació del patrimoni natural i cultural.

8. Facilitar la participació dels municipis en la implementació i gestió de la taxa 
turística, tot possibilitant l’aplicació d’un recàrrec municipal, així com la participa-
ció en la gestió del 100% del fons.

9. Supressió immediata de l’Agència Catalana de Turisme i retorn de les funcions 
i de les treballadores a la Direcció General de Turisme.

10. Elaborar i implementar en el termini de sis mesos un sistema d’indicadors 
de pressió turística del que se’n derivi, al cap d’un any com a màxim, la implemen-
tació d’un pla d’actuació per a la minimització dels impactes negatius de l’activitat 
turística.

11. Realitzar en el termini de 6 mesos una auditoria pública de les estacions 
d’esquí rescatades per la Generalitat de Catalunya, des de la situació anterior a l’ad-
quisició pública fins a l’actualitat, amb especial èmfasi en els diferents processos de 
compra-venda en les s’han vist implicades, tot establint els mecanismes adients per 
a la depuració de responsabilitats.

12. Presentar propostes d’alternatives productives al turisme, basades en el 
desenvolupament de l’economia local, el respecte al medi ambient i la dignitat dels 
llocs de treball, abans de tornar a destinar recursos econòmics en infraestructures 
fallides econòmicament com el Circuit de Catalunya o les pistes d’esquí.

13. No executar l’opció de compra de 110M€ que la Generalitat de Catalunya té 
sobre 150 hectàrees de terreny del CRT Vilaseca/Salou actualment propietat de La 
Caixa.

14. Deixar de subvencionar amb diners públics aquells esdeveniments dirigits 
als turistes, i destinar els recursos públics al foment i a l’accés a la cultura dirigida 
a les residents.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la llibertat 
d’expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne 
d’Espanya
302-00158/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 61553, 61647  / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la llibertat d’expressió dels 
càrrecs electes i la separació de poders al Regne d’Espanya (tram. 300-00175/11).
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Moció
En les darreres setmanes per part de representants del Govern de l’Estat espa-

nyol s’han produït manifestacions i amenaces de manera explicita sobre «l’ús de la 
força» per impedir l’exercici democràtic de celebració d’un referèndum sobre el fu-
tur polític de Catalunya per acord d’aquest Parlament. Posar les urnes mai ha de ser 
considerat un delicte i l’ús de la força per impedir donar la veu a la ciutadania con-
travé els principis i les dinàmiques més elementals de tota democràcia.

Tanmateix –també per de representants del Govern de l’Estat– s’ha iniciat una 
escalada de declaracions acusant als representants polítics i institucionals compro-
mesos amb fer efectiu el Referèndum, «de ser uns colpistes i voler perpetrar un cop 
d’Estat». Aquest tipus d’amenaces i acusacions provinents per part de representants 
institucionals són del tot menyspreables i impròpies en les democràcies avançades, 
ja que suposen un clar intent de voler alarmar i intimidar a la ciutadania i als seus 
legítims representants, alhora que són per elles mateixes una clara contradicció, ja 
que posar les urnes i donar la veu a la ciutadania per que decideixi és aprofundir 
en la democràcia, cosa radicalment oposada a la naturalesa dels sempre reprovables 
sense matís cops d’Estat i l’ús de la força per impedir-ho.

Per altre part, aquest Parlament es víctima d’un temps ençà, d’un intent de blo-
queig de la seva activitat i debat en forma d’atac –del Govern central via instancies 
judicials– contra allò que és arreu el més sagrat del parlamentarisme i que és la in-
violabilitat dels seus membres. Diputats i diputades han de poder exercir de manera 
lliure, sense coaccions ni coercions, llurs opinions i vots per la seva naturalesa re-
presentativa. Prova evident d’aquest atacs és el judici contra la Presidenta del Parla-
ment, el Vicepresident Primer i tres secretaries de la Mesa per –en compliment del 
Reglament– haver facilitat un debat sol·licitat per la majoria absoluta de la Cambra, 
com a conseqüència d’una querella instada pel propi Estat.

El propi síndic de Greuges en un informe molt recent alertava sobre la regressió 
democràtica que s’està produint com a conseqüència de diferents iniciatives per part 
de l’Estat que suposen un clar afebliment de la separació de poders, una judicialit-
zació de la política i una persecució de càrrecs electes.

Es per tot això que el Parlament de Catalunya: 
1. Manifesta el seu rebuig més enèrgic a l’escalada d’amenaces i d’accions per 

part de representants institucional i polítics de l’Estat que suposen una clara regres-
sió democràtica i que tenen per objecte més immediat la intimidació a representants 
electes i ciutadans per impedir el que és un dels exercicis essencials de tota democrà-
cia com és el de donar la veu, mitjançant les urnes, a la ciutadania per que decideixi.

2. Ratifica el compromís actiu dels seus diputats en la defensa d’aquesta institu-
ció, el Parlament de Catalunya, seu de la sobirania del poble de Catalunya, davant 
els atacs i accions per part de l’Estat que tenen per objectiu manllevar la seva natu-
ralesa i funcions, per tal de garantir que els diputats i diputades a través de llurs opi-
nions i vots, puguin exercir en llibertat, sense coaccions ni coercions, la seva tasca 
de representativitat i de defensa dels seus compromís amb els ciutadans, i insta el 
Govern a que, en la defensa dels representants polítics del poble de Catalunya que 
són perseguits per exercir la llibertat d’expressió, exhaureixi totes les instàncies ju-
dicials amb l’objectiu d’arribar fins el TEDH.

3. Demana que es consideri la llibertat d’expressió dels càrrecs electes com a dret 
fonamental de la democràcia, tal i com reconeix l’article 19è de la Declaració Uni-
versal del Drets Humans, declaració signada per l’estat espanyol.

4. Constata que: 
a) d’acord al principi democràtic de la llibertat d’expressió, els càrrec electes te-

nen el dret a debatre, a defensar les seves posicions ideològiques, a votar sobre totes 
les qüestions i a impulsar tota mena d’iniciatives que responguin al seu programa 
electoral o al seu propi pensament ideològic, sense que per aquest motiu es pugui 
emprendre actuacions judicials contra ells.
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b) per garantir el principi de llibertat d’expressió és imprescindible que la justícia 
del Regne d’Espanya accepti i actuï respectant el principi d’inviolabilitat parlamen-
tària que empara l’opinió, la iniciativa i el vot dels càrrec electes que exerceixen en 
representació del poble.

5. Manifesta que davant de qualsevol actuació política o judicial que vulneri o 
pretengui vulnerar la llibertat d’expressió i el principi d’inviolabilitat dels càrrecs 
electes, actuarà en defensa d’aquest principi fonamental donant suport als polítics 
que, per aquest motiu, puguin ser encausats. Així mateix, en cas que la justícia 
del Regne d’Espanya actuï en contra d’aquests principis suara exposats, traslladarà 
queixa formal al Consell d’Europa, al Consell de Drets Humans de l’ONU, al Co-
missari/a de Justícia de la Unió Europea, al Tribunal Europeu dels Drets Humans i 
al Tribunal Internacional de Justícia de La Haia.

6. Condemna la investigació oberta a la Presidenta del Parlament, al vicepresi-
dent i a tres secretaris per haver permès el debat de totes les idees i per haver exercit 
les seves funcions com a membres de la Mesa. El sol fet d’haver admès a tràmit la 
querella, vulnera la separació de poders, suposa una intromissió del poder executiu 
i del poder judicial a la tasca dels representants dels ciutadans i contra la llibertat 
d’expressió i el dret de participació política. En aquest sentit, el Parlament insta el 
Govern de la Generalitat a fer costat al Parlament de Catalunya i denunciar aquesta 
intromissió a la tasca del Parlament en tots els àmbits, especialment en les institu-
cions europees i internacionals que vetllen per a garantir els drets fonamentals i les 
llibertats individuals i comunitàries.

7. Manifesta l’evident vulneració dels drets democràtics que fa el Regne d’Es-
panya que exposa i argumenta el Síndic de Greuges de Catalunya en el seu informe 
«Retrocessos en matèria de drets humans: llibertat d’expressió i separació de poders 
al Regne d’Espanya». Aquest informe posa en evidència: 

a) Que el Regne d’Espanya és part de nombrosos tractats internacionals en l’àm-
bit dels drets humans, entre els quals hi ha el Conveni Europeu per a la salvaguarda 
dels drets humans i de les llibertats fonamentals (Roma, 1950), i també la major 
part dels seus protocols facultatius, i els Pactes internacionals de drets civils i polí-
tics i de drets econòmics, socials i culturals (Nova York, 1966).

b) Que malgrat que el Regne d’Espanya està sotmès a la jurisdicció del tribunal 
Europeu de Drets Humans del Consell d’Europa i ha acceptat la competència de di-
ferents comitès de drets humans de l’ONU, es detecten regressions democràtiques 
que afecten els drets i les llibertats fonamentals.

c) Que les regressions democràtiques que recull l’informe esmentat del Síndic de 
Greuges, tenen el seu origen en: 

– En lleis aprovades pel Parlament espanyol (és el cas de la darrera reforma de la 
Llei Orgànica de seguretat ciutadana o el Codi penal).

– En la interpretació que es fa de les lleis en seu judicial.
– En la vaguetat i falta de concreció d’alguns tipus penals.
– En la utilització del Codi Penal com a instrument dissuasiu.
d) Que en els darrers temps hi ha clars exponents que posen en relleu un afebli-

ment de la separació de poders d’Espanya; essent-ne un dels més rellevants la refor-
ma de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, que permet que el TC apliqui 
mesures executives per obligar la resta de poders a complir les seves sentències.

e) Que al Regne d’Espanya hi ha casos clarament il·lustratius de l’ús despropor-
cionat que es fa del Codi penal per coartar el lliure exercici del dret a la llibertat 
d’expressió i per intentar castigar penalment les veus discordants amb el discurs ofi-
cial de les instàncies governamentals.

f) Que el Regne d’Espanya erosiona el principi de separació de poders atès que 
cap de les 11 mesures proposades pel Grup d’Estats Contra la Corrupció (GRECO) 
per combatre millor la corrupció entre els parlamentaris, els jutges, i els fiscals han 
tingut una resposta satisfactòria, i sis ni tan sols s’han posat en marxa. Aquestes me-
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sures recomanades per GRECO se centren a aconseguir una major independència del 
poder judicial, de la Fiscalia i a dotar de més transparència l’activitat parlamentària.

8. Demana al món internacional el seu suport per aconseguir que la demanda 
expressada pel poble català en manifestacions reiterades de centenars de milers de 
persones i en el procés participatiu del 9N, sigui resposta per part de l’executiu cen-
tral de l’única manera possible: permetent i facilitant la celebració d’un referèndum.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la planificació i 
la gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat
302-00159/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 61554 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la planificació i la gestió de 
l’aeroport de Barcelona - el Prat (tram. 300-00176/11).

Moció
El Parlament de Catalunya de Catalunya insta el Govern a: 
1. Reprovar l’absoluta manca de previsió, de maquinaria i recursos humans, per 

part de la Delegació del Govern Espanyol a Catalunya a l’aeroport de El Prat per 
a acomplir les noves normatives de control de passaports als aeroports en territori 
Sheguen. Denunciem, que tot i saber-se des de fa temps, i tot i estar advertits pel 
Consell de Rutes, no hi va haver ni tan sols els recursos mínims per a afrontar les 
noves necessitats. Aquest fet va comportar que des del 7 d’abril nombrosos dies i 
en moltes ocasions es generessin cues de fins a 3 hores, que van provocar situacions 
d’angoixa innecessària a milers de passatgers de l’aeroport de El Prat i que molts 
usuaris perdessin vols. Aquesta negligència ha donat una imatge molt negativa d’una 
de les infraestructures fonamentals de Catalunya.

2. Exigir a la delegació del Govern de l’Estat a Catalunya, que garanteixi els re-
cursos necessaris, per tal que el temps per passar el control de passaports estigui 
dins els estàndards establerts (20 min d’entrada i 30 minuts de sortida). Especial-
ment sabent que durant els mesos d’estiu hi ha un gran increment de vols i usuaris 
a l’aeroport de El Prat

3. Convocar un taula específica pel traspàs immediat de l’aeroport de El Prat a 
la Generalitat de Catalunya que tingui per objectiu executar els incomptables acords 
aprovats per aquest Parlament demanant l’immediat traspàs d’aquesta infraestruc-
tura. En aquesta taula s’ha d’acordar de traspàs de tots els llocs de treball i els tre-
balladors i treballadores avui dependents d’Aena i de l’Estat a El Prat, la subrogació 
de la Generalitat en les diverses concessions i contractes que tingui Aena i l’Estat 
espanyol, l’immediat de traspàs de les partides pressupostaries d’Aena i de l’estat per 
al seu manteniment i els recursos d’inversió previstos en plans directors i estratègics 
de l’aeroport de El Prat.

4.
a. Denunciar la greu discriminació que comporta l’acord signat entre l’Estat Es-

panyol i l’Estat de la Federació de Rússia, els dies 25 i 26 de febrer del 2016, pel 
qual només es deixen volar sobre l’espai aeri transsiberià, aquells vols procedents 
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de l’aeroport de Madrid-Barajas si provenen de l’estat Espanyol. Ja que aquest acord 
suposa una greu discriminació de tots els aeroports dins el territori de l’actual estat 
espanyol.

b. Exigir davant l’Estat Espanyol, la immediata anul·lació d’aquest acord entre 
l’estat Espanyol i Rússia, per tal que tots els aeroports de l’actual territori de l’estat 
puguin gaudir de les mateixes oportunitats.

Palau del Parlament, 6 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la protecció de 
la infància i l’adolescència
302-00160/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61561 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

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

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre la protecció de la infància i l’adolescència (tram. 300-0173/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Rediseñar el aplicativo para los profesionales de la infancia y la adolescencia 

del Departament de Treball, Afers Socials i Families (SINI@) con el objetivo de in-
corporar datos elaborados de los cuales se puedan extraer las fortalezas y debilida-
des del sistema de protección de Cataluña.

2. Realizar estudios longitudinales y estudios de caso, apostando por nuevas 
metodologías de investigación social, sin perjuicio de mantener la necesaria cola-
boración de la investigación universitaria y los estudios que realizan las entidades 
del tercer sector.

3. Realizar una auditoría externa (económica, de contrataciones, de procesos 
y educativa) en todos los centros residenciales de acción residencial educativa 
(CRAE), en todos los centros residenciales de educación intensiva (CREI), en todos 
los centros terapéuticos (CT) y en todos los centros de acogida (CA) del sistema de 
protección de Cataluña (propios, concertados y privados en los cuatro casos), con 
el objetivo de reunir la información económica en la que desarrollan su actividad. 
Las auditorías educativas se realizarán mediante equipos provinciales formados por 
educadores experimentados, dando preferencia a aquellos mayores de 55 años o 
aquellos con 25 años de trayectoria profesional, y atendiendo a las necesidades con-
cretas de cada provincia.

4. Determinar mediante Reglamento los estándares de calidad que deben cum-
plir los centros residenciales (CRAE, CREI, CT y CA), tanto propios como colabo-
radores, a partir de los mínimos establecidos en los documentos de Estándares de 
Calidad en Acogimiento Residencial (EQUAR) y Estándares de Calidad en Acogi-
miento Residencial Especializado (EQUAR-E). Dicho Reglamento se presentará en 
sede parlamentaria en el plazo de dos meses máximo a partir de la aprobación de 
esta moción e incluirá medidas, como mínimo, para 

a) Revisar, en un período no superior a seis meses, a contar a partir de la aproba-
ción de esta moción, de la adecuación de todos los centros residenciales del sistema 
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de protección a la infancia y adolescencia, a dicho reglamento basado en los míni-
mos estándares EQUAR o EQUAR-E.

b) Presentar un informe semestral de cada centro, relativo a la adecuación al re-
glamento basado en los estándares de calidad EQUAR o EQUAR-E, en que se deta-
llen aquellos aspectos en que no se está dando cumplimiento, y qué medidas se van 
a poner en marcha para resolverlo, y en qué plazo.

c) Modificar, si fuese necesario, el Decret dels drets i deures dels infants i els 
adolescents en el sistema de protecció, i del procediment i les mesures de protecció a 
la infància i l’adolescència, para incluir lo contenido en el apartado 3.b.

d) Mejorar las condiciones laborales y apostar por el fomento laboral y profe-
sional de la figura de educador/tutor de manera que se revalorice su papel como 
referente estable del niño y adolescente, ampliando por lo tanto el horario máximo 
(fijado actualmente en 40 horas anuales) para la realización de tutorización, tanto en 
los centros propios como colaboradores, y para el análisis de los casos asignados.

e) Adoptar las medidas necesarias para que la posición del equipo educativo de 
los centros residenciales como agentes técnicos tenga más peso que actualmente 
respecto a las propuestas relativas a los menores. Modificar, si fuese necesario, el 
Decret dels drets i deures dels infants i els adolescents en el sistema de protecció, i 
del procediment i les mesures de protecció a la infància i l’adolescència, para incluir 
lo contenido en este apartado.

5. Ampliar las ratios educador/menor contenidas en la Cartera de Servicios, fle-
xibilizando dicha ratio en función de posibles cambios o necesidades propias o aje-
nas al centro, para dar atención a menores que presenten necesidades educativas 
específicas, alteraciones de la conducta, discapacidad, o cualquier otra singularidad 
que requiera de una especial atención y acompañamiento.

6. Calendarizar la implantación de las Cases d’infants en Catalunya para 2018 
como recurso comunitario prioritario para la prevención y la protección de situacio-
nes sociales de alto riesgo de los niños y adolescentes. Dicho calendario se presen-
tará en sede parlamentaria en el plazo de un mes a partir de la aprobación de esta 
moción.

7. Incluir en la Cartera de Serveis Socials los centros terapéuticos para niños y 
adolescentes que presenten un trastorno mental o patologías clínicas o patrones de 
consumo abusivo o dependencia a sustancias tóxicas.

8. Elaborar un plan estratégico para el acompañamiento terapéutico de la infan-
cia y adolescencia tutelada, que incluya formación y supervisión de equipos edu-
cativos en materia clínica. Dicho plan estratégico deberá contemplar, asimismo, la 
eliminación de las actuales desigualdades territoriales, el aumento de los recursos 
e instrumentos para abordar el problema del volumen de la demanda, armonizando 
las diferentes opciones terapéuticas y a su vez complementando el enfoque bio mé-
dico y social con la potenciación del enfoque psicoterapéutico que puedan darse en 
los diferentes territorios en función de los entes prestadores del servicio, sin perjui-
cio de la libertad para el ejercicio profesional. Dicho plan calendarizado será pre-
sentado en sede parlamentaria en el plazo máximo de dos meses desde la aproba-
ción de la presente moción.

9. Comprometerse a que, para dar cumplimiento al plan de choque de centros 
que consiste, entre otras medidas, en la creación de 23 nuevos centros residenciales 
y 332 nuevas plazas para menores en riesgo o desamparo, ninguno de estos nuevos 
centros comparta espacios con los ya existentes.

10. Aplicar deducciones en el tramo autonómico del IRPF para familias de aco-
gida (extensa, familia de urgencia y familia ajena).

11. Aplicar deducciones en el tramo autonómico del IRPF para las Unidades 
Convivenciales de Acción Educativa (UCAE), fomentando a su vez la búsqueda de 
estas familias como principal alternativa al centro residencial para niños con difi-
cultades especiales.
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12. Homogeneizar territorialmente las condiciones de los agentes implicados en 
el sistema de protección (EAIA [Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència], 
EFI [Equip Funcional d’Infància], ICAA [Institut Català de l’Acolliment i l’Adop-
ció], ICIF [Institucions Col·laboradores d’Integració familiar], EVAMI [Equips de 
Valoració de Maltractament Infantil], UDEPMI [Unitat de Detecció i Prevenció del 
Maltractament Infantil]) de manera que sus dinámicas de funcionamiento sean co-
munes eliminando agravios territoriales y orgánicos actuales.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el metro a 
l’Hospitalet de Llobregat
302-00161/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 61562 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 07.06.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Noemí de la Calle Sifré, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten la següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 
sobre el metro a l’Hospitalet de Llobregat (tram. 300-00174/11).

Moció
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a
1. Presentar en el plazo de un mes el calendario detallado de puesta en servicio 

de las estaciones Provençana e Ildefons Cerdà de la Línea 10 de metro a su paso por 
L’Hospitalet de Llobregat.

2. Hacer público el mecanismo de financiación de la ejecución de las obras de las 
paradas Provençana e Ildefons Cerdà en el plazo anunciado, mediante los Departa-
ments de Territori i Sostenibilitat i de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda.

3. Analizar la posibilidad de adelantar la entrada en funcionamiento de las es-
taciones de Provençana e Ildefons Cerdà a 2018. Para ello, presentar en el plazo de 
tres meses desde la aprobación de la presente moción un análisis del camino crítico 
de las obras pendientes para su puesta en servicio. En el informe resultado del análi-
sis deberá detallarse claramente si existen limitaciones técnicas, administrativas o 
cualquier otro motivo extra-presupuestario que impida su puesta en servicio antes 
del fin del próximo año.

4. Incluir en el ejercicio presupuestario de 2018 una partida suficiente para que 
las obras de la Línea 10 de metro en L’Hospitalet de Llobregat puedan llevarse a 
cabo sin que en ningún caso los motivos presupuestarios resulten limitantes para su 
ejecución.

5. Convocar una cumbre con representantes del Govern de la Generalitat, de los 
Grupos Parlamentarios y Municipales, de las Administraciones Locales, de la Ad-
ministración Central, de Asociaciones Vecinales y Entidades Sectoriales en la que 
se presente un plan de trabajo y un calendario para impulsar la finalización de la 
Línea 9/10, así como la creación de una Comisión de Seguimiento a tal efecto, for-
mada por representantes de todas estas instancias.

6. Presentar en el plazo de un mes el calendario detallado de la puesta en servicio 
del resto de las estaciones de la Línea 10 Sur de metro con las que se podrá conectar 
directamente desde L’Hospitalet de Llobregat, y en particular de las estaciones de 
Foneria i Foc Cisell en la Zona Franca de Barcelona.
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7. Presentar en el plazo de tres meses un calendario de puesta en servicio de las 
estaciones del tramo central de la Línea 9/10, fundamental para la movilidad en la 
Región Metropolitana de Barcelona, y cuyas obras según el Plan Director de Infra-
estructuras 2011-2020 (Actuación X08. Metro L9/L10. Zona Universitària - La Sa-
grera) deberían estar finalizadas en 2020. El calendario deberá contemplar la puesta 
en servicio por fases y deberá acompañarse de la valoración de la asignación presu-
puestaria anual que será necesaria para ejecutarlo hasta su finalización.

8. Revisar y renegociar las condiciones de los contratos tanto de la propia Línea 
9/10 como de otras actuaciones ya ejecutadas, pero aún con pagos pendientes (Ciu-
dad de la Justicia, peajes a la sombra...) con el fin de liberar presupuesto en los 
próximos ejercicios, pues el pago de financiaciones estructuradas pasadas supone 
una gran limitación de la capacidad inversora de la Generalitat de Cataluña (en 2017 
asciende a 1.031,9 M€).

9. Establecer una línea de diálogo con el Gobierno de España centrada especí-
ficamente en avanzar conjuntamente en la búsqueda de soluciones para la financi-
ación de las obras pendientes de la Línea 9/10 de metro que incluya, entre otras, la 
propuesta de formalización de convenios de colaboración para la financiación o la 
solicitud de respaldo en posibles peticiones de crédito al Banco Europeo de Inver-
siones.

10. Aumentar la transparencia y la información a los ciudadanos en relación a la 
financiación y ejecución de obras de la Línea 9/10, tanto completando la informa-
ción disponible vía web (que en la actualidad es escasa y poco actualizada) como 
presencialmente en los municipios afectados.

11. Presentar en el plazo máximo de tres meses desde la aprobación de la pre-
sente moción un informe del Departament de Territori i Sostenibilitat en el que se 
indiquen claramente: 

a. Los conceptos que han motivado los sobrecostes en las obras ejecutadas y por 
ejecutar, enumerándolos cronológicamente según se han producido y detallando es-
pecíficamente el importe correspondiente a cada uno de ellos hasta llegar a la cifra 
próxima a los 4.000 millones de desvío respecto al presupuesto inicial.

b. Los contratos asociados a las obras en los que se han utilizado fórmulas de fi-
nanciación diferida, especificando el detalle de las actuaciones ejecutadas mediante 
estos contratos, el importe correspondiente a las obras ejecutadas a través de ellos, 
los plazos de finalización de los mismos y los costes financieros asociados.

12. Dar cumplimiento sin más demora al punto 5 de la Moción 67/XI del Par-
lament de Catalunya, de 20 de octubre de 2016, sobre las infraestructuras ferrovi-
arias, que insta al Govern de la Generalitat a priorizar las actuaciones planificadas 
en infraestructuras ferroviarias y presentar un plan de inversión para los próximos 
cinco años.

13. Establecer para la Línea 9/10 del metro un protocolo de buenas prácticas que 
limite las inauguraciones parciales al simple anuncio a la ciudadanía del inicio del 
servicio a fin de que las inauguraciones asociadas a esta obra no obedezcan ni sir-
van a fines electoralistas.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Noemí de la Calle Sifré, diputada, GP Cs
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió de Justícia
410-00010/11

RENÚNCIA A LA PRESIDÈNCIA

Reg. 61485 / Coneixement: Mesa del Parlament, 06.06.2017

A la Mesa del Parlament
Germà Gordó i Aubarell, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, mitjan-

çant aquest escrit presenta la seva renuncia com a membre de la Comissió de Justícia 
del Parlament de Catalunya amb efectes a partir del proper dimarts dia 6 de juny.

Palau del Parlament, 2 de juny de 2017
Germà Gordó i Aubarell, diputat GP JS

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 367/XI, sobre la construcció 
del canal Segarra-Garrigues
290-00340/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 61139 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.06.2017

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 l’apartat c) de la Resolució 
367/XI, sobre la construcció del canal Segarra-Garrigues (tram. 290-00340/11), us 
informo del següent:

En document annex es facilita l’informe sobre l’aplicació de les observacions i 
recomanacions de la Sindicatura de Comptes en el seu informe 31/2014.

Barcelona, 29 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 Par
lament.
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Control del compliment de la Resolució 379/XI, sobre l’empresa 
Desokupa
290-00352/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 60864 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.06.2017

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 379/XI, sobre 
l’empresa Desokupa (número de tramitació 290-00352/11), us informo del següent:

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra actua, en desenvolupament de 
les funcions de policia judicial, d’acord amb el que estableix l’Estatut d’Autonomia 
i la Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, 
en auxili a jutges, tribunals i fiscals en la investigació dels fets delictius i en el des-
cobriment dels responsable, ja sigui a requeriment o per iniciativa pròpia.

En el cas concret de persones, organitzacions o empreses que desenvolupen tas-
ques que poden col·lidir amb la normativa vigent i vulnerar diferents drets de les 
persones –com pot ser el cas de l’empresa objecte d’aquesta resolució i anàlogues–, 
la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra fa un seguiment exhaustiu de les 
activitats, dels incidents i les denúncies en què estan implicades. També es duen a 
terme les gestions escaients en l’àmbit de la policia administrativa i es prenen les 
mesures oportunes per determinar l’existència de possibles infraccions en matèria 
de seguretat privada.

Així, un cop valorada la documentació tramesa per la Policia de la Generalitat - 
Mossos d’Esquadra arran de diverses actuacions policials relacionades amb l’acti-
vitat de l’empresa coneguda com a Desokupa, la Direcció General d’Administració 
de Seguretat ha obert un període d’informació prèvia (referència IP 49/2017) amb la 
finalitat d’esclarir la naturalesa jurídica dels fets i, si escau, la identitat dels possibles 
responsables d’una infracció administrativa a la normativa de seguretat privada. Tot 
plegat, en aplicació de l’article 55.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procedi-
ment administratiu comú de les administracions públiques, i de l’article 7 del Decret 
278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àm-
bits de competència de la Generalitat.

Per altra banda, la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 
informació pública i bon govern estableix que el dret d’accés a la informació públi-
ca només pot ser denegat o restringit per les causes expressament establertes per les 
lleis, indicant, en aquest cas, els motius que ho justifiquen i raonant degudament 
les causes que fonamenten l’aplicació dels límits. També s’estableix que el dret d’ac-
cés a la informació pública pot ser denegat si el coneixement o la divulgació de la 
informació comporta un perjudici per a la investigació d’infraccions penals, admi-
nistratives o disciplinàries (apartat b).

En tot cas, qualsevol activitat investigadora requereix del màxim rigor possible 
en el compliment de la legalitat per tal de comprovar l’existència de possibles acti-
vitats irregulars. Per aquest motiu, les investigacions sempre s’han de portar a ter-
me amb total discreció, evitant que la repercussió mediàtica d’un determinat fet o 
dels seus responsables perjudiquin les tasques policials que s’estiguin duent a terme.

Barcelona, 22 de maig de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Control del compliment de la Resolució 422/XI, sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona
290-00394/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 61100 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.06.2017

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 422/XI, sobre la 
qualitat de l’aire al Camp de Tarragona (tram. 290-00394/11), us informo del se-
güent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat, juntament amb l’Observatori de Sa-
lut i Medi Ambient ubicat al Camp de Tarragona i adscrit al Departament de Salut, 
està duent a terme campanyes d’avaluació d’una vuitantena de compostos orgànics, 
de forma contínua, al polígon sud i nord. Els resultats de les campanyes es comuni-
quen en el marc de la Taula de Qualitat de l’Aire.

Tot i això, i també dins d’aquest marc, s’ha encarregat a un grup de treball for-
mat pel CSIC, UPC i URV que avaluïn els mètodes de mostreig i consensuïn quins 
serien els més apropiats per al Camp de Tarragona. Un cop es disposin d’aquests 
estudis es valorarà la conveniència de modificar el pla de vigilància actual.

Pel que fa al punt b) cal assenyalar que en els pressupostos aprovats per aquest 
any 2017 ja s’ha previst aquest sistema de vigilància.

Així mateix, s’ha previst que quan es disposi d’un sistema de vigilància consen-
suat per la Taula de Qualitat de l’Aire de Tarragona es reconsiderarà el sistema de 
finançament a fi que aquest sigui sufragat pels potencials focus emissors de la zona.

Barcelona, 29 de maig de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 430/XI, sobre el manteniment 
del servei de rehabilitació del CAP Bòbila, de l’Hospitalet de Llobregat, 
a l’emplaçament actual
290-00402/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 61224 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.06.2017

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 430/XI, sobre el 
manteniment del servei de rehabilitació del CAP Bòbila, de l’Hospitalet de Llobre-
gat, a l’emplaçament actual (tram. 290-00402/11), us informo del següent: 

Pel que fa al manteniment del servei de rehabilitació al Centre d’Atenció Primà-
ria (CAP) Bòbila, cal assenyalar que aquest servei continua ubicat a les instal·lacions 
d’aquest CAP, prestant els serveis de rehabilitació i de logopèdia a la seva població 
de referència.

A partir dels resultats de l’anàlisi de l’estat de situació dels serveis de rehabilita-
ció, dels fluxos de pacients que es produeixen entre els diferents centres, i de l’im-
pacte econòmic de les alternatives existents, pel que fa als serveis de rehabilitació 
dels CAP Bòbila, Rambla Marina i Just Oliveras, es va decidir mantenir el servei 
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de rehabilitació al CAP Bòbila, fet que implica no haver de fer cap trasllat de pro-
fessionals i mantenir el flux de pacients actual. Així mateix, el servei de logopèdia 
també es manté al CAP Bòbila.

Aquesta decisió va ser informada per part del director del Servei Català de la Sa-
lut (CatSalut) als professionals de l’equip del servei de rehabilitació del CAP Bòbila 
en la visita que va realitzar al centre el 5 d’octubre de 2016.

Quant a la recerca de consens per a qualsevol canvi d’ubicació d’aquests serveis, 
en aquests moments no es preveu cap canvi d’emplaçament del servei de rehabi-
litació del CAP Bòbila. En cas que en un futur s’hagin de dur a terme canvis o 
modificacions en els emplaçaments dels serveis sanitaris, es realitzaria un procés 
participatiu amb l’objectiu d’informar, debatre i rebre les propostes del conjunt d’ac-
tors implicats.

Barcelona, 12 de maig de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 469/XI, sobre la defensa dels 
drets de les víctimes de violència masclista en l’àmbit judicial
290-00439/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 61006 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.06.2017

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 469/XI, sobre la 
defensa dels drets de les víctimes de violència masclista en l’àmbit judicial (tram. 
290-00439/11), us informo del següent: 

La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral 
contra la violència de gènere va preveure, dins de les mesures relatives a la tutela 
judicial, la creació dels jutjats de violència sobre la dona, que es van posar en fun-
cionament el 29 de juny de 2005.

A Catalunya hi ha 19 jutjats exclusius de violència sobre la dona en un total de 15 
partits judicials –el partit judicial de Barcelona compta amb 5 jutjats d’aquesta clas-
se. A la resta dels 34 partits judicials els assumptes de violència sobre la dona s’atri-
bueixen als jutjats de primera instància i instrucció, que compatibilitzen aquest tipus 
d’assumptes amb la resta d’assumptes civils i penals propis de la seva jurisdicció.

L’any 2016, el Departament de Justícia va finalitzar l’estudi, iniciat el 2015, de 
modificació de les demarcacions dels jutjats de violència sobre la dona, en base a 
una proposta de comarcalització. Un cop analitzat l’impacte que tindria la centralit-
zació dels jutjats de violència sobre la dona, el Departament de Justícia va decidir 
descartar aquesta proposta i prioritzar el principi de proximitat.

Pel que fa a l’avaluació dels jutjats de violència sobre la dona, la Direcció Ge-
neral de Modernització de l’Administració de Justícia realitza estudis anuals mit-
jançant les dades que publica el Consell General del Poder Judicial al web del Punt 
Neutre Judicial. S’annexa l’estudi1 sobre l’activitat als jutjats de violència sobre la 
dona dels anys 2013, 2014, 2015 i 2016.

Així mateix, en relació amb les ordres de protecció a les víctimes de violència 
de gènere dictades pels òrgans judicials de Catalunya durant els anys 2015 i 2016, 
la Direcció General de Modernització de l’Administració de Justícia ha elaborat 

1.  Estudi sobre l’activitat dels Jutjats de Violència sobre la Dona 2013-2016.
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una anàlisi estadística amb les dades publicades al web del Punt Neutre Judicial del 
Consell General del Poder Judicial. Annexem l’anàlisi estadística2.

En paral·lel a aquesta anàlisi quantitativa, la Secretaria de Relacions amb l’Ad-
ministració de Justícia ha impulsat un estudi qualitatiu per tal d’obtenir informació 
rellevant que ens permeti millorar la intervenció.

Pel que fa a la formació específica en l’àmbit de la detecció, identificació i assis-
tència de les diferents formes de violència de gènere i/o violència masclista, el Cen-
tre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (CEJFE) ofereix anualment activi-
tats de formació especialitzada, jornades, espais d’actualitat i investigació en l’àmbit 
del dret i la justícia.

En aquest sentit, el CEJFE té previst convidar a diverses entitats expertes en la 
lluita contra la violència masclista a participar en la detecció de les necessitats for-
matives per treballar conjuntament en el disseny dels propers programes de forma-
ció anual en aquesta matèria.

Així mateix, convé destacar que el Departament de Justícia, mitjançant el CE-
JFE, ha treballat conjuntament amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) en l’elaboració d’una Guia de bones pràctiques sobre els procediments pe-
nals amb víctimes o testimonis especialment vulnerables (menors) amb l’objectiu 
d’evitar la revictimització i dotar de màximes garanties la prova preconstituïda.

Atesos els bons resultats d’aquesta experiència, el CEJFE estudia la creació d’un 
grup de treball conjunt amb el TSJC en l’àmbit específic de la violència de gènere.

Annexem la formació en l’àmbit de la violència masclista programada pel CEJ-
FE durant l’any 2017.3

Pel que fa a l’establiment d’un pla de formació obligatori i d’acreditació necessà-
ria per a accedir als llocs de treball relacionats amb la violència masclista, el Depar-
tament de Justícia ho considera important però no té competències per a determinar 
els requisits d’accés als llocs de treball de l’Administració de Justícia. Correspon al 
Ministeri de Justícia establir-ne els requisits d’accés. Dit això, el Departament de 
Justícia, en el marge de les seves competències i amb la voluntat de dispensar l’aten-
ció necessària a les víctimes de violència masclista, està treballant perquè la forma-
ció específica en aquest àmbit sigui valorada com a mèrit a l’hora d’accedir a un lloc 
de treball als jutjats de violència sobre la dona.

Així mateix, la Secretaria de Relacions amb l’Administració de Justícia està tre-
ballant perquè aquest any entri en vigor la nova Ordre que regula la selecció, el no-
menament i el cessament del personal interí dels cossos de funcionaris al servei de 
l’Administració de justícia a Catalunya, que preveu la constitució i configuració de 
les noves borses d’interins a partir de l’especialització del personal de l’Administra-
ció de justícia en cada jurisdicció (civil, penal, social, contenciosa-administrativa i 
Fiscalia).

La creació d’aquestes borses de personal interí comporta un nou model forma-
tiu. L’adquisició d’una formació completa i específica per a cadascuna de les juris-
diccions donarà als professionals eines i habilitats que augmentaran l’eficàcia en el 
desenvolupament de les seves funcions. El CEJFE oferirà formació específica en 
matèria de violència de gènere, en l’àmbit de la jurisdicció penal.

D’altra banda, el Departament de Justícia sol·licitarà al Ministeri de Justícia que 
s’incorpori la Llei 4/2015, de 27 d’abril, de l’Estatut de la víctima del delicte, en el 
temari de les oposicions.

El Departament de Justícia disposa del programa d’assistència jurídica gratuïta a 
les víctimes de violència masclista, prestat a través del servei de guàrdia permanent 

2.  Estudi sobre el nombre d’ordres de protecció a les víctimes de violència de gènere (OPV) dictades pels òr-
gans judicials de Catalunya durant els anys 2015 i 2016.
3.  Formació del CEFJE en l’àmbit de violència masclista durant el 2017.



BOPC 432
8 de juny de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 39 

i torn d’ofici especialitzat en violència sobre la dona, així com el servei d’orientació 
jurídica.

S’annexa un document amb informació detallada sobre el nombre d’actuacions 
d’assistència jurídica gratuïta per violència de gènere i violència masclista, el nom-
bre de consultes efectuades als serveis d’orientació jurídica per violència de gènere 
i violència masclista, el nombre de cursos de formació realitzats pels col·legis d’ad-
vocacia i procuradoria de Catalunya i els seus respectius consells, adreçats als pro-
fessionals d’ofici, així com, el nombre d’assistents a cursos, durant el període 2012 
a 2016.4

Pel que fa al tracte del personal que treballa als jutjats de violència sobre la dona, 
cal dir que les usuàries disposen de diversos canals per a formular les queixes i re-
clamacions que corresponguin en el cas de rebre una atenció inadequada. En aquest 
sentit, amb l’objectiu de facilitar i aproximar a les víctimes de violència de gènere 
la possibilitat d’interposar queixes en relació amb el tracte inadequat en algun mo-
ment del procés legal, des del Departament de Justícia hem sol·licitat autorització al 
Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) per a poder col·locar una bústia genèrica 
de recollida de queixes a la zona comuna de l’edifici on hi ha els jutjats de violèn-
cia sobre la dona de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet de Llobregat. 
D’altra banda, al marge dels canals propis del Departament de Justícia, els usuaris 
i les usuàries insatisfetes amb el servei públic ofert als jutjats de violència sobre la 
dona poden fer arribar les queixes que considerin oportunes al CGPJ o al Síndic de 
Greuges de Catalunya.

Pel que fa als serveis específics que el Departament de Justícia posa a disposició 
de les víctimes de violència masclista amb l’objectiu d’aconseguir una protecció in-
tegral i vetllar pels seus drets, cal destacar els següents: 

1. Oficines d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD): servei gratuït que ofereix 
atenció, suport i orientació a les víctimes i persones perjudicades per un delicte o 
falta, especialment les víctimes de violència domèstica i de gènere i també a les víc-
times menors d’edat. Alhora, són el punt de coordinació de les ordres de protecció 
de les víctimes de violència domèstica i de gènere que adopten els òrgans judicials 
a Catalunya. Des de les OAVD es contacta, a instància dels òrgans judicials, amb 
les víctimes dels delictes per informar-les dels drets de Llei 4/2015, de 27 d’abril, de 
l’Estatut de Víctimes del Delicte, principalment sobre si volen participar en el pro-
cés penal i en l’execució de la pena (arts. 7 i 13 d’aquesta norma), sobretot en delic-
tes violents i de violència de gènere (art. 7.3).

2. Servei d’Informació i Orientació a les Víctimes del Delicte: servei gestionat per 
Creu Roja que té com a objectiu principal donar informació i assessorar a les vícti-
mes en tot els tràmits i procediments, abans i durant el procés penal.

3. Equips d’Assessorament Tècnic Penal: servei gratuït que dona resposta a les 
demandes d’assessorament tècnic oficiades pels òrgans judicials de la jurisdicció or-
dinària per tal de facilitar-los la presa de decisions. Mitjançant un informe s’aporten 
al procediment un conjunt d’informacions, valoracions, conclusions i/o propostes 
tècniques des dels coneixements de la pròpia professió en relació amb les persones 
encausades, les víctimes i als testimonis implicats en un procediment penal. Poste-
riorment, ratifiquen i/o amplien els informes en el transcurs del judici oral.

Aquests Equips estan formats per professionals de la psicologia i del treball so-
cial, especialitzats en l’àmbit judicial, que conjuntament amb l’Institut de Medicina 
Legal i Ciències Forenses de Catalunya, formen part de la Unitat de Valoració Fo-
rense Integral de la Ciutat de la Justícia de Barcelona i l’Hospitalet del Llobregat, 
amb l’objectiu d’assessorar als jutjats de violència sobre la dona.

4.  Nombre d’actuacions d’assistència jurídica gratuïta per violència de gènere i violència masclista, el nombre 
de consultes efectuades als serveis d’orientació jurídica per violència de gènere i violència masclista, el nombre de 
cursos de formació realitzats pels col·legis d’advocacia i procuradoria de Catalunya i els seus respectius con-
sells, adreçats als professionals d’ofici, així com, el nombre d’assistents a cursos, durant el període 2012 a 2016.
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Pel que fa a les accions a dur a terme davant el Govern de l’Estat: 
D’una banda, mitjançant ofici5 de 7 d’abril de 2017, la secretària de Relacions 

amb l’Administració de Justícia ha donat trasllat de la Resolució 469/XI del Parla-
ment de Catalunya sobre la defensa dels drets de les víctimes de violència masclis-
ta al director general de Relacions amb l’Administració de justícia del Ministeri de 
Justícia i li ha sol·licitat la remissió de la informació qualitativa i quantitativa de què 
disposin en relació amb l’aplicació de la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de mesu-
res de protecció integral contra la violència de gènere, amb la finalitat de detectar 
possibles disfuncions i adoptar mesures per a respondre millor a llurs necessitats 
específiques.

I, de l’altra, m’he adreçat al ministre de Justícia –mitjançant ofici6 de 9 de maig 
de 2017– i li he sol·licitat que es duguin a terme les reformes legislatives necessàries 
que garanteixin el compliment del Conveni d’Istanbul, sobre la prevenció i la lluita 
contra la violència contra les dones i la violència domèstica, tal com recull aquesta 
Resolució del Parlament de Catalunya, en el seu punt 2.

Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

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

Control del compliment de la Resolució 470/XI, sobre l’actualització 
de les retribucions dels advocats del torn d’ofici i assistència al 
detingut
290-00440/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 61007 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.06.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 470/XI, sobre l’ac-
tualització de les retribucions dels advocats del torn d’ofici i assistència al detingut 
(tram. 290-00440/11), us informo del següent: 

El 23 de desembre de 2016 el Departament de Justícia va signar amb el Consell 
dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i el Consell de Col·legis de Procu-
radors dels Tribunals de Catalunya els respectius Acords de col·laboració per a l’es-
tabliment del marc d’actuació en matèria de prestació d’assistència jurídica gratuïta 
per a l’any 2017 17.

Aquests Acords estableixen un augment lineal d’un 1,30% de tots els mòduls de 
compensació de les actuacions professionals en relació amb els vigents per a l’any 
2016, que confirmen la recuperació iniciada l’any 2015 amb un augment lineal del 
0,5% i continuada l’any 2016 amb un augment lineal de l’1,25%.

El Departament de Justícia ha expressat amb aquests increments la seva voluntat 
de recuperació de l’import dels mòduls de compensació de les actuacions professio-
nals, dins de les disponibilitats pressupostàries, en reconeixement de la tasca des-
envolupada pels professionals d’ofici, situant l’import mitjà d’aquests mòduls durant 

5.  Ofici adreçat al director general de Relacions amb l’Administració de Justícia del Ministeri de Justícia.
6.  Ofici adreçat al ministre de Justícia.

1.  Acords de col·laboració per a l’establiment del marc d’actuació en matèria de prestació d’assistència jurídica 
gratuïta per a l’any 2017, amb el Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya i el Consell de Col·le-
gis de Procuradors dels Tribunals de Catalunya.
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l’any 2017 en els nivells de l’any 2011, i complint a la vegada amb el compromís de 
mantenir la puntualitat en els pagaments mensuals de les bestretes.

Barcelona, 23 de maig de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia

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

Control del compliment de la Resolució 471/XI, sobre l’increment del 
personal destinat al tractament penitenciari
290-00441/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 61252 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.06.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 471/XI, sobre l’in-
crement del personal destinat al tractament penitenciari (tram. 290-00441/11), us 
informo del següent:

La plantilla de professionals dedicats al tractament penitenciari és la necessària 
per garantir el dret dels interns a la reinserció social. De fet, al sistema penitenciari 
de Catalunya la proporció de professionals que es dediquen al tractament dels in-
terns és superior a la mitjana dels països del Consell d’Europa i a la de l’Adminis-
tració de l’Estat.

Concretament, a Catalunya la mitjana és d’un professional per a cada 7,2 interns, 
mentre que a l’Estat és d’un per a cada 14,5 i als països del Consell d’Europa és d’un 
per a cada 14,2 (Font: Council of Europe, SPACE I, 2014).

Catalunya, doncs, presenta una ràtio de professionals de tractament per intern 
molt superior a la dels països del seu entorn. En aquest sentit, a més, cal tenir en 
compte que el tancament del Centre Penitenciari Homes de Barcelona ha permès 
incrementar el número de professionals de tractament a molts centres penitenciaris 
de Catalunya.

D’altra banda, durant el 2017 i el primer semestre del 2018, el Departament de 
Justícia convocarà oposicions de psicòlegs, juristes i treballadors socials per tal que 
els professionals del sistema tinguin la possibilitat de consolidar les places que a dia 
d’avui ocupen com a interins.

Barcelona, 31 de maig de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Control del compliment de la Resolució 489/XI, sobre la 
commemoració de l’aniversari del naixement de Clara Campoamor
290-00459/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 60904 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.06.2017

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 489/XI, sobre 
la commemoració de l’aniversari del naixement de Clara Campoamor (tram. 290-
00459/11), us informo, amb el document annex facilitat per la Secretaria General, 
de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 26 de maig de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avinent el següent: 
El Govern proposarà a la Comissió de Commemoracions, adscrita a la Secretaria 

General del Departament de la Presidència, i que és l’òrgan col·legiat que impulsa i 
coordina la política commemorativa del Govern, la commemoració, l’any 2018, del 
centenari del naixement de Clara Campoamor.

Aquesta proposta es farà efectiva a la reunió de la Comissió que està prevista per 
al proper dia 6 de juliol.

Joaquim Nin i Borredà, secretari

Control del compliment de la Resolució 502/XI, sobre la col·laboració 
entre el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i la Unitat 
de Delictes Informàtics dels Mossos d’Esquadra
290-00471/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 60905 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.06.2017

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 502/XI, sobre la 
col·laboració entre el Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya i la Unitat 
de Delictes Informàtics dels Mossos d’Esquadra (tram. 290-00471/11), us informo, 
amb el document annex facilitat pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de 
la informació, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 26 de maig de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució us informem del següent: 
El Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT) desenvolu-

pa la seva activitat en coherència amb allò establert en els estatuts de l’entitat i en 
compliment de l’encàrrec del Govern de Catalunya per a l’exercici de les funcions 
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de planificació, gestió i control de la seguretat de les TIC de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya.

El CESICAT té, entre les seves funcions, actuar com a centre de resposta enfront 
incidents de ciberseguretat en qualitat de CERT (Computer Emergency Respon-
se Team) del Govern de Catalunya, detectar i notificar incidents de ciberseguretat, 
determinar com aquests s’han pogut produir i establir mesures i recomanacions a 
adoptar per tal de pal·liar-ne els seus efectes, o fins i tot prevenir-los.

En aquest sentit, el CESICAT té establerts els mecanismes de coordinació i col-
laboració com a suport, en matèria de ciberseguretat, de qualsevol autoritat compe-
tent per a l’exercici de les seves funcions públiques, incloent entre aquestes el Cos 
de Mossos d’Esquadra - Policia de la Generalitat (CME-PG) en les tasques de lIuita 
contra el cibercrim.

Jordi Puigneró i Ferrer, secretari

Control del compliment de la Resolució 553/XI, sobre la reobertura 
del servei de farmàcia en horari nocturn a Sitges
290-00517/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 61225 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.06.2017

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 553/XI, sobre la 
reobertura del servei de farmàcia en horari nocturn a Sitges (tram. 290-00517/11), 
us informo del següent:

El Decret 321/1996, d’1 d’octubre, sobre horaris d’atenció al públic, serveis d’ur-
gència, vacances i tancament temporal voluntari de les oficines de farmàcia, esta-
bleix, amb caràcter general, que allà on hi ha un centre d’atenció primària que presti 
atenció mèdica continuada presencial, hi hagi una farmàcia per atendre les prescrip-
cions; i en aquells municipis o nuclis que no disposen d’atenció mèdica continuada, 
ha d’haver una oficina de farmàcia atenent el servei d’urgència sempre que el des-
plaçament amb un mitjà de transport habitual des del nucli de població en el qual es 
genera la prescripció fins a l’oficina de farmàcia que presta el servei no sigui inferior 
a 15 minuts en un mitjà de transport habitual.

En el cas de Sitges, l’horari de tancament del centre assistencial és a les 21 ho-
res, moment a partir del qual l’atenció mèdica continuada es localitza als municipis 
de Vilanova i la Geltrú i Sant Pere de Ribes. En conseqüència, el servei farmacèutic 
d’urgència nocturn es localitza a aquests municipis, que es troben a una distància de 
Sitges inferior a 15 minuts de desplaçament.

No obstant això, en la reunió mantinguda el dia 20 de juliol de 2016 a instància 
del Departament de Salut, en coordinació amb el Col·legi de Farmacèutics de Barce-
lona, es va acordar amb els titulars de les oficines de farmàcia de Sitges que durant 
el període de maig a octubre del 2016, hi hauria una oficina de farmàcia oberta al 
públic des de les 08:30 hores a les 23:00 hores, de dilluns a diumenge. Durant el pe-
ríode de novembre a abril, l’horari d’atenció al públic de l’oficina de farmàcia seria 
de 08:30 hores a 22:00 hores, de dilluns a diumenge.

Actualment, amb l’objectiu de donar compliment a aquesta Resolució, per encàr-
rec del Departament de Salut al Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, el Secretari 
de la Junta de Govern del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona i els titulars de les 
oficines de farmàcia de Sitges van dur a terme una reunió el 18 d’abril de 2017. Fruit 
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d’aquesta reunió es va acordar que a partir de l’1 de juny del 2017 els farmacèutics 
titulars del municipi de Sitges oferiran un servei farmacèutic ininterromput de 9:00 
a 00:00 hores, ampliant-se d’aquesta manera el servei d’urgències nocturn fins a les 
00:00 hores.

Barcelona, 11 de maig de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 86/XI, sobre polítiques agràries, 
ramaderes i forestals
390-00086/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 60868 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 06.06.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Serret i Aleu, Consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimenta-

ció de la Generalitat de Catalunya, a l’empara del que disposa l’article 103 del Re-
glament del Parlament de Catalunya,

Sol·licito:
L’ampliació en 30 dies del termini per a la presentació de l’informe de compli-

ment de la Moció 86/XI, sobre polítiques agràries, ramaderes i forestals, amb nú-
mero de tramitació 390-00086/11, el control de compliment de la qual correspon a 
la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Barcelona, 22 de maig de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (reg. 60868).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 22.06.2017 al 12.07.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
13.07.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 06.06.2017.
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Control del compliment de la Moció 88/XI, sobre les retribucions 
públiques
390-00088/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 61074 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.06.2017

A la Mesa del Parlament
Meritxell Borràs i Solé, consellera del Departament de Governació, Administraci-

ons Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de la Moció 
88/XI, sobre les retribucions públiques, (tram. 390-00088/11), us informo, amb el 
document annex, de les actuacions que s’han portat a terme respecte dels punts a i c.

Barcelona, 30 de maig de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques i 

Habitatge

Annex
a) Reduir la taxa d’interinitat del 23% actual a un màxim del 8 % del total de 

places dotades pressupostàriament en el termini de divuit mesos, de manera que: 
1r. La taxa d’interinitat sigui la mateixa en tots els àmbits de la funció pública i 

s’evitin les desigualtats que es poden veure actualment. En els àmbits dels mossos 
d’esquadra, els bombers, el personal de presons i els agents rurals no es pot admetre 
cap mena d’interinitat.

2n. Es periodifiqui una oferta pluriennal d’ocupació pública i es presenti en seu 
parlamentària en el termini de dos mesos a comptar de la data d’aprovació d’aques
ta moció.

En funció del que disposi la Llei de pressupostos generals de l’estat per al 2017 
s’actuarà en conseqüència. El fet d’estar condicionats per les taxes de reposició estatals 
impossibilita l’aprovació d’ofertes públiques massives. La determinació de la Genera-
litat és publicar ofertes públiques d’ocupació dins el màxim normativament possible 
i, en conseqüència, reduir al màxim els índex d’interinitat en la nostra administració.

En relació amb la qüestió dels percentatges relacionats, cal dir que des del punt 
de vista de la planificació estratègica dels recursos humans, esdevé absolutament 
erroni valorar la situació organitzativa de l’Administració de la Generalitat exclusi-
vament des del punt de vista quantitatiu.

A banda d’això, les limitacions imposades per la normativa bàsica de l’Estat en 
matèria d’incorporació de personal de nou ingrés i la taxa de reposició fixada en la 
Llei de pressupostos Generals de l’Estat aquests darrers anys, fan que resulti mate-
rialment impossible hores d’ara reduir la taxa d’interinitat en els percentatges esme-
nats en la moció.

En els àmbits dels mossos d’esquadra i els bombers no es pot admetre cap mena 
d’interinitat. En algun dels sectors que s’esmenten, com el del personal de presons 
i els agents rurals, la interinitat haurà de mantenir-se transitòriament si no es volen 
perjudicar greument els serveis públics. A partir d’aquí i en funció d’allò que per-
meti la normativa bàsica abans esmentada, es procedirà de manera progressiva a 
eixugar la temporalitat en aquests sectors.

Pel que fa a la calendarització de les ofertes d’ocupació pública, s’ha de significar 
que aquesta es configura com la principal eina de planificació de recursos humans 
que possibilita l’accés de personal de nou ingrés. Descartat el factor quantitatiu com 
a element de judici que de forma aïllada determini la salut de l’organització, cal re-
marcar i reiterar que la possibilitat d’incorporació de nou personal amb vinculació fix 
ve condicionat per la normativa bàsica estatal. Cada any la Llei de pressupostos Ge-
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nerals l’Estat estableix els criteris que han de regir aquestes incorporacions; tant pel 
que fa als sectors en que aquestes es poden produir com als percentatges de llocs de 
treball que ocupava el personal que, havent sortit del sistema de la funció pública, és 
a dir, havent-se produït el cessament en la prestació de serveis per jubilació, retir, de-
funció, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc de treball, 
pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de treball o 
en qualsevol altra situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de treball; 
poden ser objecte de cobertura mitjançant personal de nou ingrés amb vinculació fix.

Pel que fa a l’exercici 2017, s’ha de significar que al setembre de 2016 ja es va 
fer pública la voluntat d’aprovar mitjançant l’oferta d’ocupació pública, la incorpo-
ració de personal de nou ingrés en una xifra de 7.000 efectius, majoritàriament en 
places de serveis considerats estratègics, i amb la voluntat de reduir la temporalitat 
en l’ocupació pública, que si ha augmentat aquests darrers anys ha estat en gran me-
sura com s’ha dit, per les restriccions en la possibilitat d’incorporar personal fix de 
nou accés i la manca de la possibilitat fins al 2015, d’acumular aquestes necessitats 
en els sectors prioritaris.

Per Acord de govern de 18 d’abril de 2017 s’aprova l’oferta parcial d’ocupació 
pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, que permetrà incorporar 
7.721 efectius. Aquests processos selectius permetran l’accés a l’ocupació pública 
dels ciutadans que compleixin els requisits necessaris per a l’accés, i permetran, en 
el cas concret del personal amb vinculació temporal que ja presta serveis en l’àmbit 
de l’administració de la Generalitat, de fer valer l’experiència adquirida i el treball 
desenvolupat en els corresponents processos selectius, amb ple respecte als principis 
que regeixen l’accés a l’ocupació pública.

Pel que fa a la plurianualitat de l’OOP, caldrà estar a les negociacions amb els 
agents socials en l’àmbit de la Mesa General de Negociació dels Empleats públics 
que s’estan duent a terme i al marc normatiu que les faci possibles.

c) Aprovar un pla de recuperació de drets laborals del personal públic de la Ge
neralitat de Catalunya que inclogui almenys: 

– 1r. Garantir els mateixos drets al personal interí o laboral temporal
Les mesures en matèria de personal que s’han anat recuperat, afecten de la ma-

teixa manera al personal funcionari de carrera i al personal funcionari interí, així 
com al personal laboral fix i al personal laboral temporal.

– 2n. Garantir la substitució des del primer dia en llocs d’atenció directa als 
ciutadans

Actualment, l’Acord de Govern de 12 de maig de 2015, sobre la flexibilització de 
la contenció de plantilles i limitacions als nomenaments i contractacions de personal 
temporal en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el seu sector 
públic, permet el nomenament i la contractació de personal interí per vacant per a la 
cobertura interina de llocs de treball vacants adscrits als serveis públics essencials 
(personal de serveis finalistes i personal de seguretat i protecció civil).

D’altra banda, a l’Acord de la Mesa Sectorial de Negociació del personal docent 
de 31 de gener de 2017 es va acordar la cobertura des del primer dia de les substi-
tucions derivades de llicències i permisos del professorat, amb una durada prevista 
superior a set dies i des de l’1 de setembre de cada curs escolar, a partir de l’aprova-
ció dels pressupostos de la Generalitat de Catalunya per a l’exercici 2017.

– 3r. Recuperar el cent per cent de la retribució en casos d’incapacitat laboral 
temporal des del 7 de gener de 2017

– 4t. Recuperar el 60% del fons d’acció social durant el 2017, i el total d’aquest 
fons dins l’any 2018

Pel que fa als punts 3r i 4t, la Mesa General de Negociació dels Empleats públics, 
en compliment de la Resolució del Parlament de Catalunya 7/XI, de 20 de gener de 
2016, va acordar seguir negociant tot un seguit de matèries, entre les quals hi ha la 



BOPC 432
8 de juny de 2017

4.50.02. Compliment de mocions 47 

recuperació i incorporació de nous supòsits de percepció del 100% de les retribuci-
ons en casos d’incapacitat temporal derivada de contingències comunes.

A la reunió de 19 d’octubre de 2016 de la Mesa General de Negociació dels Em-
pleats públics es va constituir els grups de treball següents: 

Grup 1, on es negocien les següents matèries: Incapacitat Temporal, FAS, Pro-
ductivitat i calendarització del retorn pagues 2013 i 2014.

Grup 2, on es negocien les matèries següents: Borsa de Treball, Ofertes d’Ocu-
pació Pública i reducció de la temporalitat.

Fins a dia d’avui aquests grups de treball s’han reunit en les següents dates: 25 
d’octubre, 4, 11, 18 i 25 de novembre i 16 de desembre de 2016 i 13 de gener i 24 de 
maig de 2017.

Així mateix, la Mesa General de Negociació es va reunir en data 2 de febrer 
de 2017 per efectuar el seguiment de les negociacions dutes a terme pels anteriors 
grups de treball.

Aquests grups de treball de negociació derivats de la Mesa General de Negocia-
ció dels Empleats públics continuaran amb la negociació establerta, elevant les seves 
conclusions a la Mesa General per adoptar, si escau, els acords que corresponguin.

– 5è. Retornar als empleats de l’Institut Català de la Salut el dret de disposició 
de 30 hores per indisposició sense incapacitat laboral temporal

Les 30 hores laborables d’absència en un mateix any natural, o les que correspon-
guin en funció de la jornada reduïda o parcial, per indisposició sense incapacitat labo-
ral temporal no resulten d’aplicació al personal estatutari. Cal precisar que no es trac-
ta de cap recuperació, ja que el personal estatutari mai ha disposat d’aquestes hores.

En diverses ocasions, la Mesa General de negociació dels empleats públics ha 
autoritzat a la Mesa Sectorial de Negociació de Salut que negociï amb les organitza-
cions sindicals la possibilitat que el personal estatutari pugui gaudir d’aquesta bor-
sa d’hores per indisposició sense incapacitat laboral temporal. Cal tenir en compte 
que la implementació d’aquesta mesura tindria un cost econòmic molt elevat, ja que 
cal substituir les absències que es produeixin pel gaudiment d’aquestes hores que es 
deixaran de treballar.

– 6è. Recuperar les hores lectives dels docents: 23 hores a l’educació primària 
i 18 hores a la secundària, i la reducció de 2 hores lectives al personal docent més 
gran de cinquantacinc anys

Per Acord de la Mesa Sectorial de Negociació de personal docent de 31 de gener 
de 2017 es van adoptar un seguit de mesures en matèria de personal docent no uni-
versitari a partir del curs 2017-2018. En aquest Acord es va preveure, entre d’altres 
qüestions, la recuperació de les 24 hores setmanals lectives per als mestres que im-
parteixen educació infantil i primària i les 19 hores setmanals lectives per al profes-
sorat que imparteixen la resta d’ensenyaments de règim general i especial. El punt 
9è de l’Acord preveu que el Departament d’Ensenyament, en el marc de les negocia-
cions del pressupost per als exercicis 2018 i 2019, tindrà en consideració la demanda 
de les organitzacions sindicals de la reducció d’una altra hora lectiva del professorat.

Pel que fa a la reducció de 2 hores lectives al personal docent més gran de cin-
quanta-cinc anys, aquest qüestió no està prevista a l’Acord de la Mesa Sectorial de 
Negociació de personal docent de 31 de gener de 2017.

– 7è. Retirar el pla pilot de nomenament de docents PDI i la definició de perfils 
de llocs de treball específic

Aquesta mesura ve recollida a la disposició addicional cinquena de la Llei 5/2017, 
del 28 de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i 
de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre esta-
des en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni.

– 8è. Crear borses de treball amb criteris d’objectivitat i transparència acordats 
amb la Mesa General de la Funció Pública
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Tal i com s’ha comentat, el Grup 2, dependent de la Mesa General de Negocia-
ció dels Empleats públics, tracta, entre altres qüestions, sobre les Borses de Treball, 
per tal que tinguin criteris homogenis. Les conclusions a les que arribi aquest grup 
s’elevaran a la Mesa General de Negociació dels Empleats públics, on serà necessà-
ria la seva ratificació per a que es despleguin els seus efectes.

Control del compliment de la Moció 90/XI, sobre el transport públic i 
la mobilitat sostenible
390-00090/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 61093 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 06.06.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 90/XI, sobre el transport públic i la 
mobilitat sostenible (tram. 390-00090/11), us informo del següent:

En primer lloc, el Govern de la Generalitat ha sol·licitat en múltiples ocasions 
l’impuls de les actuacions previstes al Pla d’infraestructures ferroviàries de Rodalia 
de Barcelona 2008-2015 i de les corresponents al compromís assolit pel Ministeri 
de Foment per a l’impuls d’actuacions prioritàries per a la millora de la seguretat, 
fiabilitat i funcionalitat del servei de Rodalies de Catalunya, durant el període 2014-
2016.

Atès el baix grau de compliment d’ambdós acords per part del Ministeri de Fo-
ment, durant aquests 9 anys, i d’altres actuacions compromeses a la xarxa ferro-
viària de titularitat estatal a Catalunya, el Govern de la Generalitat considera ne-
cessari abordar una nova via per a la consecució de l’impuls d’aquestes actuacions. 
En aquest sentit, el passat 2 de maig va traslladar aquesta moció per al seu compli-
ment, a fi de que el Govern de l’Estat transfereixi a la Generalitat de Catalunya les 
dotacions econòmiques necessàries per a l’execució de les actuacions previstes en 
aquests acords, així com d’altres actuacions prioritàries per a la millora del servei 
ferroviari al Corredor mediterrani i al conjunt de la xarxa ferroviària de titularitat 
estatal a Catalunya.

En segon lloc, quant al transport públic de proximitat, el projecte de Llei de 
Pressupostos Generals de l’Estat 2017, aprovat el 31 de març, inclou l’increment de-
manat per les Administracions Consorciades (Generalitat de Catalunya, Ajuntament 
de Barcelona i Àrea Metropolitana de Barcelona) respecte l’import del 2016, en base 
al reconeixement de l’ampliació de l’àmbit integrat. Així, el projecte de Llei assigna 
un import de 108,39 M€ com a subvenció a l’ATM de l’àrea de Barcelona, que su-
posa un increment de gairebé 10 M€.

Aquesta aportació afavoreix el finançament de la política tarifària del 2017, que 
inclou el compromís de congelació de tarifes, l’ampliació del transport gratuït fins 
als 16 anys i tarifació social per a persones en situació d’atur. No obstant això, des 
les administracions consorciades a l’ATM de Barcelona se subratlla la necessitat de 
continuar augmentant aquestes aportacions i per això es reclama un major compro-
mís de l’Estat per al 2018.

Per últim, pel que fa a les autopistes radials, s’ha instat el Ministeri de Foment 
per tal que doni compliment a aquesta moció.

Barcelona, 22 de maig de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Moció 121/XI, sobre l’oferta pública 
d’ocupació i les condicions laborals del personal de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya
390-00121/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habi-
tatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017

Control del compliment de la Moció 122/XI, sobre el compliment de 
l’apartat I.1.2, «Exigència social de celebració d’un referèndum», de la 
Resolució 306/XI
390-00122/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017

Control del compliment de la Moció 123/XI, sobre la precarietat 
laboral i la conciliació dels professionals sanitaris
390-00123/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017

Control del compliment de la Moció 124/XI, sobre l’emprenedoria 
juvenil
390-00124/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017

Control del compliment de la Moció 125/XI, sobre l’ús del diner públic
390-00125/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017
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Control del compliment de la Moció 126/XI, sobre la construcció dels 
Països Catalans, la qualitat en el treball i les polítiques actives d’ocupació
390-00126/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 06.06.2017

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió de Salut amb el conseller de Salut 
sobre les línies d’actuació del Pla interdepartamental i intersectorial 
de salut pública 2017-2020
355-00075/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: conseller del Departament de Salut (reg. 61102).
Comissió competent: Comissió de Salut.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 02.06.2017.

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

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

Encàrrec del despatx de la consellera de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge a la consellera de la Presidència
330-00064/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 61471 / Coneixement: 06.06.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k) de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge, des del dia 2 fins al dia 5 de juny de 2017, ambdós inclosos, s’encarregarà 
del despatx del seu Departament la consellera de la Presidència.

Cordialment,

Barcelona, 4 de maig de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 51/2017, de 4 de maig, d’encàrrec del despatx de la consellera 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge a la consellera de la Presidèn
cia, des del dia 2 de juny fins al dia 5 de juny de 2017, ambdós inclosos, és publicat al 
DOGC 7383, del 2 de juny de 2017.
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4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Memòria de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació 
Pública corresponent al 2016
334-00070/11

PRESENTACIÓ: ELISABET SAMARRA, PRESIDENTA DE COMISSIÓ DE 

GARANTIA DEL DRET D’ACCÉS A LA INFORMACIÓ PÚBLICA

Reg. 61459 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Afers Institucionals: Mesa del 

Parlament, 06.06.2017

A la Mesa del Parlament
L’article 44.2 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació i bon govern disposa que la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a 
la Informació Pública ha d’elaborar una memòria anual de les seves activitats, que 
ha de ser presentada al Parlament.

En compliment d’aquest precepte, s’annexa la memòria corresponent al 2016 i es 
sol·licita presentar-la en Comissió.

Barcelona, 1 de juny de 2017
Elisabet Samarra, presidenta

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent al febrer 
del 2017
337-00031/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 61022 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 06.06.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe sobre l’observança del pluralisme polític a 

la televisió i a la ràdio durant el mes de febrer de 2017, i l’Acord pel qual s’aprova, 
perquè en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 25 de maig de 2017
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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