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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en els àmbits de la pesca, el sector agroalimentari i el medi ambient
250-01003/11
Rebuig 7

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere entre menors 
d’edat
250-00929/11
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en l’àmbit del treball
250-00994/11
Esmenes presentades 8

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en l’àmbit del transport i les comunicacions
250-01002/11
Esmenes presentades 9

Proposta de resolució sobre la millora de les tarifes d’accés a l’aeroport i l’increment 
de viatgers de la línia 9 del metro
250-01009/11
Esmenes presentades 10

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

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

Proposta de resolució sobre la plana de la carretera de les Llosses, a Ripoll
250-01018/11
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre la contaminació sonora als barris de Ciutat Meridiana, 
Torre Baró i Vallbona, de Barcelona
250-01032/11
Esmenes presentades 12

Proposta de resolució sobre l’extensió de la formació contínua a l’oferta formativa 
de l’Institut Obert de Catalunya
250-01034/11
Esmenes presentades 13
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Proposta de resolució sobre el desdoblament de la via a la línia 3 de rodalia entre 
Parets del Vallès i la Garriga
250-01041/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-01045/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la creació d’un museu de la Tàrraco romana
250-01047/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

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
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’adequació de la plantilla de l’Hospital del Mar, de 
Barcelona
250-01088/11
Presentació: GP SOC 14

Proposta de resolució sobre un ús racional dels polígons industrials, d’activitat eco-
nòmica i logístics
250-01089/11
Presentació: GP CUP-CC 15

Proposta de resolució sobre les reclamacions per les clàusules sòl
250-01090/11
Presentació: GP SOC 16

Proposta de resolució sobre les tècniques d’educació infantil al Baix Llobregat
250-01091/11
Presentació: GP CSP 17

Proposta de resolució sobre el garantiment que la temperatura de les aules s’ajusta 
a la legislació
250-01092/11
Presentació: GP CSP 18

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la demarcació de Girona
250-01093/11
Presentació: GP Cs 19

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 8/2017, sobre l’Institut Català del Sòl, 
corresponent als exercicis del 2010 al 2013
256-00033/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 20
Termini per a proposar compareixences 20

3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polí-
tics, i de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 21

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la Proposició de llei 
de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de novembre, del Codi penal, de des-
penalització de l’eutanàsia i l’ajuda al suïcidi
270-00005/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 21
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 348/XI, sobre l’atenció multidisciplinària i 
integral als pacients amb baixa visió i ceguesa
290-00322/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  22

Control del compliment de la Resolució 443/XI, sobre la ratificació de la Carta so-
cial europea
290-00415/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  25

Control del compliment de la Resolució 449/XI, per la qual s’aprova el Compte ge-
neral de la Generalitat corresponent al 2013
290-00420/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  25

Control del compliment de la Resolució 453/XI, sobre la carretera C-14 entre Mont-
blanc i Solivella
290-00423/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  26

Control del compliment de la Resolució 456/XI, sobre la competència plena de les 
vies que es construeixin al Vallès
290-00426/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  26

Control del compliment de la Resolució 458/XI, sobre la regulació de la segona 
activitat de mossos d’esquadra, policies locals, bombers, agents rurals i personal 
penitenciari
290-00428/11
Sol·licitud de pròrroga 27
Pròrroga del termini per a retre comptes 27

Control del compliment de la Resolució 459/XI, sobre l’assumpció de la responsa-
bilitat patrimonial de l’Administració de la Generalitat respecte a les associacions 
sindicals de seguretat privada com a conseqüència de la Sentència 773/2016 del 
Tribunal Suprem
290-00429/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  27

Control del compliment de la Resolució 462/XI, sobre els sistemes de retenció in-
fantil dels automòbils
290-00432/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  28

Control del compliment de la Resolució 463/XI, sobre l’accidentalitat viària
290-00433/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  29

Control del compliment de la Resolució 464/XI, sobre la destinació de la recaptació 
de multes i sancions de trànsit
290-00434/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  29

Control del compliment de la Resolució 465/XI, sobre la defensa de les llibertats 
democràtiques
290-00435/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  30

Control del compliment de la Resolució 472/XI, sobre la formació específica per als 
funcionaris i el personal interí de les presons
290-00442/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  31

Control del compliment de la Resolució 473/XI, sobre el finançament del Consorci 
Sanitari de Terrassa
290-00443/11
Sol·licitud de pròrroga 32
Pròrroga del termini per a retre comptes 32
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Control del compliment de la Resolució 474/XI, sobre les mesures per a reduir els 
riscos en les exploracions radiològiques
290-00444/11
Sol·licitud de pròrroga 32
Pròrroga del termini per a retre comptes 32

Control del compliment de la Resolució 475/XI, sobre l’atenció sanitària a Castellar 
del Vallès
290-00445/11
Sol·licitud de pròrroga 33
Pròrroga del termini per a retre comptes 33

Control del compliment de la Resolució 476/XI, sobre la sostenibilitat de l’Hospital 
Universitari Sant Joan, de Reus
290-00446/11
Sol·licitud de pròrroga 33
Pròrroga del termini per a retre comptes 34

Control del compliment de la Resolució 477/XI, sobre la situació de la població tàmil 
de Sri Lanka després del conflicte bèl·lic
290-00447/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  34

Control del compliment de la Resolució 478/XI, de preocupació per la situació políti-
ca institucional arran de la destitució de Dilma Rousseff com a presidenta del Brasil
290-00448/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  34

Control del compliment de la Resolució 480/XI, sobre l’ampliació del programa de 
finançament de les matrícules universitàries i sobre el model universitari del futur
290-00450/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  35

Control del compliment de la Resolució 481/XI, sobre les autocaravanes
290-00451/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  35

Control del compliment de la Resolució 482/XI, sobre els vehicles elèctrics
290-00452/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  37

Control del compliment de la Resolució 484/XI, sobre les torres elèctriques de Rubí
290-00454/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  40

Control del compliment de la Resolució 576/XI, sobre l’activitat del Comitè Interde-
partamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols Existents en Matèria d’Abús 
Sexual a Menors o qualsevol altra Forma de Maltractament
290-00540/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 662/XI, sobre l’acusació formulada pel Con-
sorci del Palau de la Música Catalana en el judici penal del cas Palau
290-00623/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 663/XI, sobre el saqueig del Palau de la 
Música Catalana
290-00624/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  45

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en ponència d’una representació del Gremi de Restauració de Bar-
celona amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00455/11
Decaïment 46

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació de Municipis de 
Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i Comarques amb relació a la Pro-
posició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00470/11
Decaïment 46



BOPC 452
29 de juny de 2017

Taula de contingut 5

Compareixença de la directora de l’Àrea de Prevenció i Foment del Reciclatge de 
l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofita-
ment de l’excedent alimentari
357-00261/11
Decaïment 46

Compareixença del cap del Departament de Gestió de Matèria Orgànica de l’Agèn-
cia de Residus de Catalunya amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
357-00263/11
Decaïment 46

Compareixença del cap de l’Oficina Comarcal del Vallès Occidental del Departament 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
357-00264/11
Decaïment 47

Compareixença de Raül Viladrich, president de la Federació d’Autoescoles de Ca-
talunya, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre les condicions d’accés 
a l’examen pràctic de conduir
357-00474/11
Canvi de Comissió tramitadora 47

Compareixença de Victoria Álvarez davant la Comissió d’Investigació sobre l’Ope-
ració Catalunya
357-00546/11
Substanciació 47

Compareixença de Francisco Javier de la Rosa Martí, empresari, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00548/11
Substanciació 47

Compareixença de Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d’Afers Interns de la 
Policia Nacional, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00570/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 47

Compareixença d’Ignacio Cosidó Gutiérrez, ex-director general de la Policia Nacio-
nal, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00571/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 48

Compareixença de José Ángel Fuentes Gago, ex-inspector en cap de la Policia Na-
cional, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00572/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 48

Compareixença de Bonifacio Díaz Sevillano, exagregat d’Interior a l’Ambaixada 
d’Espanya a Andorra i agregat d’Interior a l’Ambaixada d’Espanya a Mèxic, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00573/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 48

Compareixença de Celestino Barroso Sánchez, agregat d’Interior a l’Ambaixada 
d’Espanya a Andorra, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00574/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 48

Compareixença de Rafael Redondo Rodríguez, advocat i soci empresarial de l’ex-
comissari José Manuel Villarejo, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya
357-00575/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 48

Compareixença de José Manuel Sánchez Fornet, exsergent de la Policia Nacional, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00576/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 49

Compareixença de Beatriz Méndez de Vigo Montojo, secretària general del Centre 
Nacional d’Intel·ligència, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00577/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 49
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Compareixença de Santiago Aparicio, cap de la Comissaria General de la Policia 
Judicial, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00578/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 49

Compareixença de Germán López Iglesias, director general de la Policia Nacional, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00579/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 49

Compareixença de José Manuel Villarejo Pérez, excomissari adscrit a la Comissió 
Operativa de la Policia Nacional, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Opera-
ció Catalunya
357-00580/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 49

Compareixença d’Eugenio Pino, ex-director operatiu de la Policia Nacional, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00581/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 50

Compareixença d’Esteban Urreiztieta, periodista d’El Mundo, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00582/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 50

Compareixença de José Zaragoza i Alonso, exsecretari d’organització del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya
357-00583/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 50

Compareixença d’Elisenda Villena, extreballadora de l’agència de detectius Método 
3, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00584/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 50

Compareixença de José María Romero de Tejada Gómez, fiscal superior de Catalu-
nya, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00585/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 50

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Declaració de la situació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats 
d’un funcionari de carrera 
Acord 51

Declaració de la situació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats 
d’un funcionari de carrera 
Acord 52

Declaració de la situació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats 
d’una funcionària de carrera 
Acord 53
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

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

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació en la ses-
sió 13, tinguda el 27.06.2017, DSPC-C 473.



BOPC 452
29 de juny de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 8

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la prevenció de la violència de gènere 
entre menors d’edat
250-00929/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 57816 / Admissió a tràmit: Mesa de la CPJ, 27.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57816)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i addició 

1. Revisar i adaptar els protocols i circuits existents d’atenció a les dones en si-
tuació de violència masclista per incorporar-hi les necessitats i especificitats de les 
persones adolescents. I, en concret, desenvolupar un capítol específic sobre adoles-
cents i joves dins el Protocol Marc per una intervenció coordinada contra la violèn-
cia masclista a Catalunya, en coordinació amb les entitats implicades, per a la seva 
aplicació en centres on principalment es dirigeixen al públic menor d’edat i jove, 
com ara centres educatius, ocupacionals, laborals i d’oci i centres d’educació no 
formal i espais joves.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació

2. Continuar desplegant les mesures pertinents necessàries mitjançant una po-
tent campanya de sensibilització social sobre aquesta problemàtica que inclogui els 
mitjans de comunicació i les xarxes socials, intentant promoure que en la programa-
ció dirigida a infants i joves s’incentivin els valors de respecte i convivència entre 
homes i dones.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63070 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 26.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63070)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

2. Continuar treballant en els projectes de reactivació econòmica industrial de 
les Terres de l’Ebre i revitalitzar el teixit productiu i la generació de nous llocs de 
treball.
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Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit del transport i les comunicacions
250-01002/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63049 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 27.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63049)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició del punt 3

3. Negociar amb el Govern d’Espanya l’alliberament de la línia de la costa, una 
vegada rehabilitat el corredor ferroviari Reus Roda, del pas de combois de merca-
deries perilloses.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 4

4. Instar al Govern de l’Estat la concreció amb coordinació amb la Generalitat 
de Catalunya d’un nou model de gestió de les vies d’alta capacitat amb indepen-
dència de la seva titularitat, amb ocasió de la finalització del seu termini actual de 
concessió.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió del punt 5

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

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 6

6. Prioritzar la primera fase del projecte de tren lleuger entre Cambrils i Tarra-
gona per tal que sigui una realitat en l’horitzó 2025.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació del punt 8

8. Continuar treballant amb les administracions locals de les Terres de l’Ebre per 
a la creació de la Taula de Mobilitat de les Terres de l’Ebre per elaborar de forma 
consensuada el pla director de mobilitat de les Terres de l’Ebre mentre no s’implanti 
el model de desplegament de la T-Mobilitat perquè les decisions en matèria de mo-
bilitat siguin presses i consensuades amb les administracions locals en els mateixes 
condicions que els territoris que han desplegat una autoritat territorial de mobilitat.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació del punt 11

11. Fomentar iniciatives per tal de millorar l’accés de xarxes d’alta capacitat de 
a la demarcació de Tarragona.
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí (7)
De modificació i addició del punt 12

12. Garantir, en la mesura de les disponibilitats pressupostàries, l’execució amb 
caràcter d’urgència de les actuacions necessàries per a resoldre els problemes de 
cobertura de la TDT als municipis de Godall, Paüls, Alfara de Carles, Caseres, la 
Galera i Tivenys.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí (8)
De modificació i addició del punt 13

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

Esmena 9
GP de Junts pel Sí (9)
De modificació del punt 16

16. Exigir al Govern d’Espanya les inversions necessàries per a garantir la total 
descontaminació de l’embassament de Flix, en el termini màxim de dos anys, con-
forme a les previsions actuals de l’empresa pública Acuamed. Aquesta exigència ha 
d’incloure les inversions que permetin la retirada i l’abocament controlat dels llots 
contaminats que encara resten a l’embassament. Uns treballs que hauran de ser 
controlats no només per el Govern d’Espanya sinó també pel Govern de la Genera-
litat mitjançant la Comissió d’experts creada a l’efecte.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí (10)
De modificació del punt 17

17. Exigir a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre la creació d’una comissió 
tècnica, amb participació de les diferents comunitats autònomes, que elabori un es-
tudi tècnic sobre l’estat dels desguassos de fons de les preses de la Conca de l’Ebre 
i la seva utilitat per a l’alliberament de sediments aigües avall dels embassaments.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63054 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 27.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63054)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió del punt 2

2. Potenciar la combinació de Rodalies i Metro L9 sud, mitjançant: 
a. L’estudi per integrar, si escau, el bitllet senzill especial a l’aeroport, per tal de 

poder fer-lo més atractiu i eficient per l’usuari.
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b. La millora a totes les estacions de Rodalies de la informació de la connexió de 
l’estació del Prat amb la línia 9 per accedir a les terminals 1 i 2 de l’aeroport.

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

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63068 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 27.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63068)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a estudiar, en el marc de la tra-
mitació del proper Pla Director d’Infraestructures 2021-2030, la proposta de pro-
longació de la connexió ferroviària a l’aeroport (actualment en construcció) fins al 
seu enllaç, més al sud, amb la xarxa ferroviària, amb l’objectiu d’aconseguir en el 
futur estacions de rodalies passants per les dues terminals de l’aeroport, integrades 
a la xarxa de Rodalies. L’estudi hauria de contemplar una anàlisi de la viabilitat 
tècnica i funcional de la proposta, així com de la seva rendibilitat socioeconòmica 
i ambiental.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63075 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 26.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63075)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

1. Realitzar una campanya de conscienciació i sensibilització de la població so-
bre la tartamudesa, amb motiu del dia 22 d’octubre, Dia Internacional del Conei-
xement de la Tartamudesa. Aquesta campanya inclourà, redaccionals a la premsa 
escrita d’àmbit nacional que indiquin en què consisteix la tartamudesa per tal de 
conscienciar de la problemàtica i denunciar la discriminació social i l’assetjament 
escolar que pateixen les persones tartamudes.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió

2. Realizar un estudio integral sobre la necesidad de implantación de planes de 
inserción laboral para personas con tartamudez.
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Proposta de resolució sobre la plana de la carretera de les Llosses, a 
Ripoll
250-01018/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63044 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 27.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 63044)

Esmena 1
GP de Ciutadans (1)
De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera

1. Elaborar un mapa amb l’avaluació de la situació dels polígons industrials del 
Ripollès pel que fa al subministrament energètic, la connectivitat amb banda ampla, 
l’accés en transport públic i els índexs d’ocupació, entre altres, amb l’objectiu d’op-
timar el potencial dels polígons existents en la recerca d’un reequilibri territorial per 
al desenvolupament industrial.

Esmena 1
GP de Ciutadans (2)
De modificació del punt 2, que resta redactat de la següent manera

2. Assegurar la provisió de sòl industrial planificat i obrir la possibilitat d’orde-
nar-ne l’emplaçament per mitjà de les eines supramunicipals de planificació territo-
rial pertinents, sempre acordant-ho amb els ajuntaments.

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63069 / Admissió a tràmit: Mesa de la CT, 27.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63069)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a preveure mesures 
immediates per pal·liar l’impacte de la contaminació sonora a la C-58, C-33 i C-17 
a la zona nord de Barcelona, mitjançant la utilització d’aglomerat fono-reductor en 
les actuacions de reforçament de ferm que hagin de ser executades per la Genera-
litat en entorns urbanitzats de l’àmbit metropolità i implantar mesures de l’apanta-
llament acústic en els indrets on sigui preceptiu d’acord amb la normativa vigent.
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Proposta de resolució sobre l’extensió de la formació contínua a 
l’oferta formativa de l’Institut Obert de Catalunya
250-01034/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63082 / Admissió a tràmit: Mesa de la CTR, 26.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63082)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació i supressió 

2. Seguir desenvolupant el pla d’oferta en línia de formació professional contínua 
a través de l’Institut Obert de Catalunya, calendaritzat de forma que la nova oferta 
en línia pugui entrar en vigor el segon semestre del curs 2017-2018.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63980).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 30.06.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63981).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 30.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-01045/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63982).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 30.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un museu de la Tàrraco 
romana
250-01047/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63983).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 30.06.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 63984).
Pròrroga: 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 30.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’adequació de la plantilla de l’Hospital 
del Mar, de Barcelona
250-01088/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 63209 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.06.2017

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’adequació de la 
plantilla de l’Hospital del Mar, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 7 de juny va tenir lloc la inauguració de les obres d’ampliació i remode-

lació de l’Hospital de Mar. Aquest comptarà amb un nou edifici, de més de 15.000 
metres quadrats, que permet posar al dia les instal·lacions i els recursos materials de 
diversos serveis que s’hi traslladaran: s’agruparan els serveis oncològics i s’hi tras-
lladaran també serveis com hematologia, pneumologia, cardiologia, digestiu, endo-
crinologia, nefrologia, neurologia i reumatologia.

El nou edifici permetrà també incorporar els serveis d’urgències i cirurgia, a més 
de d’algunes zones d’obstetrícia i ginecologia. Les noves urgències van entrar en 
funcionament el passat 23 de maig, mentre que les urgències d’obstetrícia i gineco-
logia s’espera que ho facin al setembre.

Sense dubte, la posada en marxa de les noves instal·lacions i equipaments és una 
bona notícia que permet posar un hospital que ha patit amb duresa les retallades 
pressupostàries dels darrers anys, i que s’ha pogut finalitzar, després de 9 anys, grà-
cies als recursos econòmics extraordinaris que l’Ajuntament de Barcelona ha apor-
tat a tal fi.

Tanmateix, una atenció sanitària de qualitat requereix, a més d’instal·lacions i 
equipaments adequats i actualitzats, la dotació suficient de professionals per poder 
fer front a l’activitat.
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Els professionals de Parc Salut Mar fa anys que denuncien la insuficiència de 
recursos humans per tal poder atendre adequadament els pacients, especialment 
a urgències i obstetrícia: calculen un dèficit d’entre un 25% en el personal mèdic i 
d’infermeria i un 50% en tècnics auxiliars, portalliteres, administratius, etc. Aquest 
dèficit es tradueix, doncs, en manca de personal, en sobrecàrregues de treball i en 
una pressió assistencial que pateixen principalment els pacients i els mateixos pro-
fessionals.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a dotar l’Hospital de 

Mar dels recursos necessaris per tal d’augmentar la plantilla de professionals, priori-
tàriament als serveis d’urgències i obstetrícia i ginecologia, per tal que es garanteixi 
una atenció adequada i de qualitat.

Palau del Parlament, 14 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre un ús racional dels polígons industrials, 
d’activitat econòmica i logístics
250-01089/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 63225 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.06.2017

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 
estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Propos-
ta de resolució per a un ús racional dels polígons industrials, d’activitat econòmica i 
logístics, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El Conseller de Territori i Sostenibilitat, H. Josep Rull, el 19 de gener de 2017 

en seu parlamentària (Diari de Sessions del Parlament de Catalunya-Comissions 
núm. 297, pàg. 47: http://www.parlament.cat/document/dspcc/210616.pdf), va afir-
mar que «[...] avui aproximadament el 70% de sòl classificat industrial a Catalunya 
resta per ocupar o desenvolupar [...] I en aquest sentit, el que hem de fer, és aprofitar 
allò que tenim». En aquest sentit, doncs, actualment Catalunya té un excedent molt 
destacable de sòl industrial o d’activitat econòmica, i el que cal és una política que 
redefineixi i impulsi els usos d’aquests espais ja urbanitzats més que no pas la pro-
gramació de nou sòl industrial.

Actualment a Catalunya hi ha una sèrie de propostes per incrementar encara més 
l’estoc de sòl industrial, quan és objectivament manifest que el país no necessita nou 
sòl industrial sinó aprofitar millor aquell que ja té en disposició.

Així doncs, hi ha propostes de nou sòl industrial o d’activitat econòmica en di-
ferents Plans Directors Urbanístics impulsats pel Departament de Territori i Soste-
nibilitat: PDU del Circuit de Catalunya, PDU del Delta del Llobregat, PDU LOGIS 
Penedès, PDU Gran Via - Llobregat, PDU de l’activitat minera al Bages, entre altres. 
Igualment, la revisió de diferents plans d’ordenació urbanística municipal (POUM) 
proposen qualificar diversos espais com a polígons industrials o d’activitat econò-
mica.

http://www.parlament.cat/document/dspcc/210616.pdf
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Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya va anunciar al desembre de 2016 l’inici dels treballs d’elaboració del Pla 
d’Impuls i Modernització dels sectors industrials i logístics.

Així doncs, en aquest context de reflexió sobre la reformulació del model d’ocu-
pació del sòl a partir de polígons industrials, d’activitat econòmica i logístics, i te-
nint en compte l’enorme estoc de sòl d’aquesta tipologia, no sembla oportú que en 
paral·lel es continuï impulsant-ne i tramitant-ne de nou.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Decretar de manera immediata una moratòria de nous polígons industrials, 

d’activitat econòmica i logístics a tot el territori de Catalunya fins com a mínim no 
estigui presentat de forma consensuada el Pla d’Impuls i Modernització dels sectors 
industrials i logístics que està elaborant el Departament de Territori i Sostenibilitat.

2. Presentar en el termini de 6 mesos el Pla d’Impuls i Modernització dels sec-
tors industrials i logístics, que hauria d’incloure propostes de dinamització, reutilit-
zació i reciclatge del conjunt de sòl industrial, d’activitat econòmica i logístic que 
resta per ocupar o desenvolupar, així com també contemplar la desclassificació o 
desqualificació d’aquell sòl industrial excedentari així com d’aquelles previsions de 
nou sòl industrial amb afectacions territorials severes; igualment, si per raons irre-
futables fos necessària la classificació de nou sòl industrial o d’activitat econòmica, 
o l’increment d’aprofitament de sòl ja qualificat, s’hauria de revertir a la categoria de 
sòl no urbanitzable la superfície equivalent de sòl urbanitzat en desús.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP CUP-CC 

Proposta de resolució sobre les reclamacions per les clàusules sòl
250-01090/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 63317 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.06.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Rosa Maria Ibarra Ollé, 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 reclamacions 
per les clàusules sòl, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Justícia, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El Reial decret llei 1/2017, de 20 de gener, de mesures urgents de protecció de 

consumidors en matèria de clàusules terra establia un mecanisme de resolució pac-
tada per les reclamacions per les clàusules sòl.

Aquest mecanisme determinava un termini màxim de tres mesos, després dels 
quals, les possibles reclamacions que poguessin fer els afectats per les clàusules sòl, 
si no havien estat ateses o havien estat rebutjades per les entitats financeres, podien 
passar a resoldre’s per via judicial.

El CGPJ va adoptar un Acord el 25 de maig, pel qual a partir de l’1 de juny, un jut-
jat de cada província havia d’assumir la tramitació de totes les demandes que es deri-
vessin de les clàusules sòl. Com exemple, el Jutjat de Primera Instància núm. 50 de 
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Barcelona, pot arribar a final d’any a acumular 5.000 assumptes derivats d’aquests 
conflictes, cosa totalment inassumible.

Aquest acord ha estat àmpliament contestat per diferents operadors jurídics: col-
legis d’advocats, col·legis de procuradors, administracions, i pels mateixos jutges i 
magistrats, conscients de la dificultat de resoldre el volum d’assumptes que es po-
den derivar.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a instar el Ministeri de Justícia 

i el CGPJ, a garantir la proximitat dels tribunals als consumidors, dotant els 49 par-
tits judicials de Catalunya dels jutges, lletrats de l’administració i personal necessari 
per fer front a aquests litigis.

2. El Parlament insta el Govern de la Generalitat a dotar els 49 partits judicials 
del personal necessari per tal de reforçar-los i poder fer front als litigis provinents 
de les clàusules sòl.

Palau del Parlament, 21 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre les tècniques d’educació infantil al Baix 
Llobregat
250-01091/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 63380 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.06.2017

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 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta la Proposta de resolució sobre les 
Tècniques d’Educació Infantil al Baix Llobregat, per tal que sigui substanciada da-
vant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 2016 des de serveis territorials d’ensenyament, es va comunicar al Baix 

Llobregat que es mantindrien les TEI (tècniques d’educació infantil) en aquells cen-
tres de doble línia que perdien un grup de P3. D’acord amb aquest compromís, els 
diferents centres d’educatius han mantingut les TEI en plantilla però s’ha trobat un 
nou problema: quan una de les TEI causa baixa laboral, per criteri general no s’ha 
autoritzat la substitució. Com que es considera que les TEI siguin part del PAS i, 
per tant, tot i el compromís de mantenir-les als centres que perdien una línia de P3, 
aquells on la TEI ha causat baixa l’han perduda fins a la reincorporació.

Partint d’aquesta situació, entenem que si es va assolir el seu manteniment es deu 
a una comprensió de que la seva tasca és essencial als centres per tal que els infants 
pugui tenir un correcte desenvolupament. Les TEI són professionals de l’ensenya-
ment que programen i avaluen els processos educatius i d’atenció, tenint un paper 
essencial en el procés d’aprenentatge i desenvolupament. A més, realitzen tasques 
sol·licitades per les famílies i ajuden als infants amb dificultats i/o amb malalties, 
donant resposta a les necessitats bàsiques per tenir cura d’un infant.

Un cas que ens explica la importància de la substitució d’aquestes professionals 
el trobem a l’escola Roques Blaves d’Esparraguera. Aquest centre a causa d’una 
baixa d’embaràs de risc va veure’s en la necessitat de sol·licitar a substitució de la 
TEI, però se’ls hi va denegar d’acord amb l’argumentació que no era personal docent 
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i, per tant, no es produïa substitució. A més, se’ls va comunicar que ja s’havia fet un 
esforç en mantenir la dotació de TEI en aquest curs 2016-2017, quan el criteri gene-
ral del Departament era eliminar-les dels centres amb una única línia de P3. Però en 
aquest centre, hi ha un element que fa més necessària la presència de la TEI: hi ha 
alumnes que davant la presència de la TEI varen renunciar a una vetlladora.

Davant d’això, i entenent que no deu ser l’únic centre on s’hagi trobat o es pu-
gui trobar una situació d’aquestes característiques, considerem necessari complir 
el compromís de manteniment de les TEI als centres amb només una línia de P3 i 
fer-ho de forma efectiva, també en els casos de baixa, on s’hauria de produir la seva 
substitució.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Renovar i complir el compromís de serveis territorials del Baix Llobregat de 

mantenir les TEI als centres amb una única línia de P3, i fer-ho extensiu als centres 
que la van perdre aquest curs i als que la podrien perdre el curs vinent a tot el Baix 
Llobregat.

2. Cobrir les baixes de les TEI, entenent que fan una feina essencial dins del 
centres escolar i així evitar situacions com les de l’escola Roques Blaves d’Espar-
reguera.

Palau del Parlament, 7 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

Proposta de resolució sobre el garantiment que la temperatura de les 
aules s’ajusta a la legislació
250-01092/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 63381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.06.2017

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 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
sobre la garantia que la temperatura dins les aules s’ajusti a la legislació, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament.

Exposició de motius
Catalunya viu les darreres setmanes de curs i durant les setmanes centrals de 

l’hivern temperatures extremes per les quals determinades instal·lacions escolars no 
estan condicionades.

Els centres educatius de Catalunya no estan preparats per garantir que les tempe-
ratures dins les aules es mantinguin dins dels límits que especifica el RD 486/1997 
de 14 d’abril (entre 17º i 27º). Aquest fet ja ha causat algunes incidències als cen-
tres i pot provocar situacions que posin en perill la salut tant dels docents com de 
l’alumnat. Cal recordar que l’actual normativa autoritza el treballador a abandonar 
el seu lloc de treball en cas que les condicions ambientals posin en risc la seva se-
guretat i salut.

Aquesta situació no només es posa en risc la salut del professorat i alumnat (des 
de malalties respiratòries a lipotímies o cops de calor) sinó que atempta contra la 
igualtat d’oportunitats, perquè mentre hi ha centres que compleixen amb la norma-
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tiva i tenen durant tot el curs una temperatura adequada, d’altres, especialment els 
que estan a barracots, imparteixen classe amb mantes i anoracs a l’hivern, o amb 
temperatures que arriben als 36 graus a l’aula, el que dificulta la motivació i la con-
centració de l’alumnat.

També cal destacar que si bé durant nevades o fred extrem s’han publicat proto-
cols d’actuació per part del Departament d’Ensenyament, en casos d’onada de calor, 
no estan publicats aquests protocols.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Publicar un protocol d’actuació davant l’onada de calor, destinat específica-

ment pels centres educatius de Catalunya.
2. Realitzar les actuacions necessàries als centres educatius de Catalunya per 

garantir que: 
a) la temperatura a les aules oscil·li entre els 17 graus de mínima, en època de 

fred, i els 27 graus de màxima, en època estival.
b) En el cas de les aules on es realitzin activitats físiques la temperatura oscil·li 

entre els 14 i els 25 graus (ºC).
c) La humitat relativa oscil·li entre el 30 i el 70%.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la 
demarcació de Girona
250-01093/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63531 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.06.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Jean Castel Sucarrat, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre el aumento de efectivos policiales en la demarcación de Girona, para que sea 
sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
Según datos del año 2016 del Ministerio del Interior, cerca de una treintena de 

organizaciones criminales perpetraron actividades en la provincia de Girona. Dicho 
dato vuelve a poner de manifiesto a falta de efectivos policiales en la provincia de 
Girona, situación que se repite de forma continuada en los últimos años.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a 
1. Incrementar los efectivos policiales en la demarcación de Girona 
2. Incrementar las unidades especializadas en bandas organizadas en la demar-

cación de Girona.
3. Establecer medidas de colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de segu-

ridad, poniendo especial énfasis en la comunicación operativa.
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4. Si fuese necesario, incrementar de forma puntual los efectivos policiales en 
la demarcación de Girona para hacer frente a la temporada estival, a la espera de la 
incorporación de las nuevas promociones.

Palacio del Parlamento, 22 de junio de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Jean Castel Sucarrat, diputado, 

GP Cs 

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 8/2017, sobre l’Institut 
Català del Sòl, corresponent als exercicis del 2010 al 2013
256-00033/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 63310 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 27.06.2017

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. 8/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Institut Català del 
Sòl, exercicis 2010-2013.

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

Barcelona, 21 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 30.06.2017 al 13.07.2017).
Finiment del termini: 14.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.06.2017.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/224567.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/224567.pdf
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3.10.65. Projectes i propostes de resolució d’actuació davant les Corts 
Generals

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 8/2007, del 4 de juliol, 
sobre finançament dels partits polítics, i de la Llei orgànica 10/1995, 
del 23 de novembre, del Codi penal
270-00001/11

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

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 63261; 63776).
Pròrroga: 8 dies hàbils (del 06.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.

Proposta per a presentar a la Mesa del Congrés dels Diputats la 
Proposició de llei de reforma de la Llei orgànica 10/1995, del 23 de 
novembre, del Codi penal, de despenalització de l’eutanàsia i l’ajuda 
al suïcidi
270-00005/11

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

Sol·licitud: GP Cs; GP PPC (reg. 63529; 63777).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del 
29.06.2017 al 30.06.2017).
Finiment del termini: 03.07.2017; 12:00 h.
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 348/XI, sobre l’atenció 
multidisciplinària i integral als pacients amb baixa visió i ceguesa
290-00322/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63187 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 348/XI, sobre 
l’atenció multidisciplinària i integral als pacients amb baixa visió i ceguesa (tram. 
290-00322/11), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a, des del mes d’octubre del 2016 la Direcció General de 
Planificació en Salut (DGPS) del Departament de Salut, mitjançant el Pla director 
sociosanitari (PDSS) i el Programa de prevenció i atenció a la cronicitat (PPAC), ha 
treballat en els Projectes 6.1 i 6.3 de la Línia 6. Atenció Integrada i cronicitat del Pla 
de Salut de Catalunya 2016-2020.

Aquests projectes identifiquen els següents eixos, amb perspectiva 2020:
– Definir entre els professionals de l’àmbit sanitari i social l’estratègia comuna de 

valoració integral de la complexitat des d’una òptica poblacional.
– Modelitzar l’atenció integrada en entorns i condicions singulars.
En aquest sentit s’estableixen com a fites per al 2017 el desenvolupament d’activi-

tats relacionades amb altres projectes del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 que 
tinguin a veure amb l’atenció als pacients amb processos de salut crònics.

Quant a l’apartat b, l’atenció a les persones amb baixa visió i ceguesa actualment 
està compartida entre els serveis sanitaris, majoritàriament atenció especialitzada 
d’oftalmologia; els serveis socials, principalment per a persones amb discapacitat; 
i les entitats del tercer sector, les quals ofereixen serveis que complementen els dos 
anteriors. Així mateix, s’està treballant per transformar el model d’atenció social i 
sanitària amb l’objectiu de garantir una atenció integrada i centrada en les persones, 
capaç de donar resposta a les seves necessitats des del sistema sanitari i el sistema 
de serveis socials, mitjançant el desplegament del Pla interdepartamental d’atenció 
i interacció social i sanitària (PIAISS).

A més, actualment tots els hospitals d’aguts i els centres d’atenció primària de la 
xarxa d’utilització pública de salut ja estan connectats a la història clínica compar-
tida (HC3), així com la majoria dels centres sociosanitaris i de salut mental. L’HC3 
és una plataforma interoperable que assegura la disposició de la informació indis-
pensable per poder atendre a la ciutadania des de qualsevol dispositiu assistencial 
(Atenció Primària, Atenció Especialitzada, Centre d’Urgències d’Atenció Primària, 
Servei d’Emergències Mèdiques, etc.). El propi pacient també pot disposar de la in-
formació accedint a l’espai digital personal Cat@Salut La Meva Salut.

D’altra banda, el Departament de Salut i el Departament de Treball, Afers Soci-
als i Famílies, estan treballant amb visió d’atenció integrada en la interoperabilitat 
de la informació d’ambdós sistemes d’informació per tal d’assegurar a la ciutadania 
una atenció de major qualitat.

Amb referència a l’apartat c, els hospitals terciaris de Catalunya tenen tots un 
servei associat d’anatomia patològica i de biobancs que, sistemàticament, emmagat-
zemen les mostres biològiques d’origen humà amb finalitats d’investigació biomèdi-
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ca en compliment amb la legislació vigent. Aquestes mostres, obtingudes dels seus 
pacients, mantenen totes les garanties de preservació, tant físiques de la mostra com 
d’anonimat i confidencialitat de la identitat dels pacients.

A Catalunya, els biobancs actuen en xarxa, posant a disposició de la comunitat 
científica dels centres de recerca el material biològic necessari per a la recerca en 
unes òptimes condicions.

Sobre l’apartat d, el Departament de Salut ha elaborat i posat en marxa el nou Pla 
Estratègic de Recerca i Innovació en Salut (PERIS) pel termini inclòs entre els anys 
2016 i 2020 i l’ha dotat dels recursos econòmics necessaris per al seu desplegament.

Els objectius del PERIS procuren enfortir el lideratge del sistema de salut de Ca-
talunya en el conjunt del sector públic i garantir la generació de nou coneixement 
gràcies a les accions instrumentals que es desenvoluparan a través de finançament 
competitiu. Aquest lideratge ha de redundar principalment en la millora de la salut 
dels ciutadans. En conjunt, es pretén impulsar les estratègies de promoció de la sa-
lut i accelerar la identificació i la implantació de noves solucions als problemes de 
salut del conjunt de la societat.

El PERIS desenvolupa cinc programes que persegueixen l’assoliment dels ob-
jectius estratègics del Pla. Cada programa desplega actuacions i accions instrumen-
tals específiques que s’han d’implementar mitjançant una o diverses convocatòries 
anuals de subvencions, que cal gestionar segons una ordre de bases reguladora es-
pecífica.

El mes d’octubre del 2016 es va obrir la convocatòria per al 2017 per a la con-
cessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, per al finançament de 
diferents programes i accions instrumentals inclosos en el Pla estratègic de recerca 
i innovació en salut 2016-2020.

A finals del mes de març de 2017 es va publicar la resolució de concessió d’aques-
tes subvencions per la qual 19 institucions i centres de recerca van obtenir ajuts del 
PERIS per un import superior als 18 milions d’euros. En total, el Departament ha 
lliurat 183 ajuts, la qual cosa beneficia a més de 200 equips de recerca.

A continuació es mostren els centres de recerca i instituts de recerca en salut de 
Catalunya que en l’actualitat desenvolupen projectes de recerca relatius a la baixa 
visió i ceguesa.

– Fundació Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMRB).
– Fundació Joan Costa Roma (Consorci Sanitari de Terrassa-CST).
– Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona (HSJD).
– Institut d’Investigació August Pi i Sunyer (IDIBAPS).
– Fundació Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP).
– Fundació Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili de Tarragona (IISPV)
– Fundació Institut Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM).
– Fundació Institut de Recerca de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (VHIR).
La Direcció General de Recerca i Innovació en Salut (DGRIS) del Departament 

de Salut, finança els Centres i Instituts de Recerca en Salut de Catalunya mitjançant 
aportacions econòmiques per coadjuvar en les despeses de funcionament d’aquestes 
institucions. L’import de l’aportació en l’any 2016 ha estat de 32 milions d’euros.

L’any 2017 està prevista l’aportació en despeses de funcionament, per part de 
la Direcció General de Recerca i Innovació en Salut, per un import de 33 milions 
d’euros.

En relació a l’apartat e, la Secretaria de Salut Pública està treballant conjunta-
ment amb les societats científiques, els col·legis professionals i les associacions de 
pacients amb l’objectiu d’elaborar materials d’educació per a la salut sobre la sen-
sibilització i autocura en l’àmbit de les patologies oculars que poden ocasionar ce-
guesa evitable. Aquests materials seran difosos entre la població en els centres de 
salut i en espais web de les institucions i les entitats.
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Així mateix, el Departament de Salut va publicar a l’espai web Canal Salut el 
fullet «Cuida’t la vista. Prevenció del glaucoma i d’altres trastorns», disponible a 
l’enllaç http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/te-
mes_de_salut/gent_gran/documents/cuitvista05.pdf

Pel que fa a l’apartat f, la impossibilitat de les persones cegues o amb discapacitat 
visual de rebre missatges o informacions mitjançant les pantalles informatives que 
hi ha instal·lades als centres sanitaris de la xarxa pública del Departament de Salut 
ja va ser objecte d’un informe, l’any 2012, en el marc del grup de treball que es va 
constituir entre el Departament de Salut i les associacions que representen els dife-
rents col·lectius de persones amb discapacitats.

Així mateix, l’alternativa de suplir la informació visual de les pantalles informa-
tives amb altaveus, tot i que té avantatges, també es va descartar per la incomoditat 
que suposa per al conjunt d’usuaris i treballadors l’ús continu d’aquests elements i 
per la pèrdua de privacitat i confidencialitat pels pacients.

Cal assenyalar que, en el cas dels centres d’atenció primària, les sales d’espera 
estan repartides per tot el centre ja que el que s’intenta, precisament, és evitar la 
concentració en grans sales amb el propòsit de disposar d’un ambient més acollidor 
i personalitzat, i s’opta per petites agrupacions lineals d’aproximadament 8-10 con-
sultes, en funció de les característiques físiques i funcionals del centre. En conse-
qüència, els centres d’atenció primària haurien de disposar de senyalització acústica 
en cadascuna d’aquestes sales d’espera. En aquest sentit, des del CatSalut s’estudiarà 
el cost-efectivitat de les solucions tècniques i tecnològiques que el mercat pugui anar 
oferint en el futur, intentant sempre conciliar la utilitat i el grau de millora que apor-
ten aquestes amb el cost econòmic i la factibilitat de la seva implantació als centres 
assistencials, per tal de continuar millorant l’atenció a aquest col·lectiu.

Quant a l’apartat g, el Consell Consultiu de Pacients de Catalunya (CCPC) es 
va crear amb l’objectiu de fomentar la participació de les persones amb necessitats 
de salut, per mitjà de les entitats i organitzacions representatives dels pacients, en 
el procés d’elaboració i desenvolupament de les polítiques de salut. La participació 
dins del CCPC està oberta a totes les entitats de pacients amb seu a Catalunya i és 
totalment voluntària.

El CCPC actua mitjançant Consells Tècnics que estan integrats per les pròpies 
entitats de pacients i es formen a demanda del propi Consell per a tractar les temà-
tiques concretes en les quals es considera necessari articular la participació dels 
pacients.

En el CCPC participen les entitats següents relacionades amb la ceguesa o amb 
la visió reduïda:

– Associació Catalana per a la Integració del Cec (ACIC).
– Associació Discapacitat Visual Catalunya B1+B2+B3, que forma part dels se-

güents consells tècnics:
• Consell Tècnic de Comunicació.
• Consell Tècnic de les TIC.
• Consell Tècnic de relacions amb les societats científiques i Col·legis professionals.
– Associació Catalana Pro Persones Sordcegues (Apsocecat), que forma part dels 

següents consells tècnics:
• Consell Tècnic de Comunicació.
• Consell Tècnic de les TIC.

Barcelona, 24 de maig de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/gent_gran/documents/cuitvista05.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/professionals/temes_de_salut/gent_gran/documents/cuitvista05.pdf
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Control del compliment de la Resolució 443/XI, sobre la ratificació de 
la Carta social europea
290-00415/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63204 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 443/XI, sobre la 
ratificació de la Carta social europea (tram. 290-00415/11), us informo del següent:

El Govern, mitjançant la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea, ha 
enviat una carta al responsable de la Direcció General de Nacions Unides i Drets 
Humans del Ministeri d’Afers Exteriors del Govern de l’Estat informant-lo de la Re-
solució del Parlament que l’insta a ratificar totes les disposicions de la Carta social 
europea i el protocol addicional de la Carta del 1995.

Barcelona, 20 de juny de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

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

Control del compliment de la Resolució 449/XI, per la qual s’aprova el 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2013
290-00420/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

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

27.06.2017

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 449/XI, per la 
qual s’aprova el Compte general de la Generalitat corresponent al 2013 (tram. 290-
00420/11), us informo del següent:

En document annex es facilita l’informe de la Intervenció General de compli-
ment de la Resolució 449/XI del Parlament de Catalunya, per la qual s’aprova el 
Compte general de la Generalitat corresponent al 2013.

Barcelona, 9 de juny de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 453/XI, sobre la carretera 
C-14 entre Montblanc i Solivella
290-00423/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63139 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 453/XI, sobre la 
carretera C-14 entre Montblanc i Solivella (tram. 290-00423/11), us informo del se-
güent:

D’acord amb aquesta resolució del Parlament, s’ha considerat prioritària l’actua-
ció corresponent al «condicionament de la carretera C-14, del PK 37,770 al 45,120. 
Tram: Montblanc - Solivella» de manera que es puguin programar les obres tan bon 
punt les disponibilitats pressupostàries ho permetin.

Barcelona, 19 de juny de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 456/XI, sobre la competència 
plena de les vies que es construeixin al Vallès
290-00426/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63140 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 456/XI, sobre la 
competència plena de les vies que es construeixin al Vallès (tram. 290-00426/11), 
us informo del següent:

En primer lloc, s’ha reclamat al Govern de l’Estat espanyol que anul·li la licitació 
de la redacció de l’estudi informatiu del tram entre Terrassa i Granollers de l’auto-
via orbital B-40.

En segon lloc, s’ha sol·licitat la competència plena sobre qualsevol nova infra-
estructura de mobilitat al Vallès d’acord amb l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i 
amb el finançament corresponent per poder executar-les.

Així mateix, el Pla específic de mobilitat del Vallès per a la seva aprovació pre-
veu la formació dels grups següents:

– Un primer grup seria el Comitè Estratègic, presidit pel Conseller de Territori i 
Sostenibilitat i amb la participació de la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat, la 
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, la Direcció General de Transports 
i Mobilitat, els dos presidents dels consells comarcals, representants de quatre ajun-
taments de cada comarca, un representant de l’ATM i, finalment, dos representants 
del Comitè de Seguiment.

– El segon grup correspondria al Comitè Tècnic, de caire tècnic, en el qual par-
ticipen les direccions generals, l’ATM, tècnics dels ajuntaments (4 ajuntaments re-
presentants per a cada comarca), i tècnics provinents de la societat civil.
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– El tercer grup és el Comitè Social, en el qual formarien part representants de la 
societat civil i membres de les dues direccions generals esmentades, tècnics de l’ATM 
i ajuntaments.

Barcelona, 19 de juny de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 458/XI, sobre la regulació de 
la segona activitat de mossos d’esquadra, policies locals, bombers, 
agents rurals i personal penitenciari
290-00428/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 63170 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.06.2017

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

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

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

solució 458/XI (número de tramitació 290-00428/11) sobre la regulació de la sego-
na activitat de mossos d’esquadra, policies locals, bombers, agents rurals i personal 
penitenciari, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Interior.

Barcelona, 19 de juny de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 63170).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 20.07.2017 al 12.09.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
13.09.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.06.2017.

Control del compliment de la Resolució 459/XI, sobre l’assumpció 
de la responsabilitat patrimonial de l’Administració de la Generalitat 
respecte a les associacions sindicals de seguretat privada com a 
conseqüència de la Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem
290-00429/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63329 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 459/XI, sobre 
l’assumpció de la responsabilitat patrimonial de l’Administració de la Generalitat 
respecte a les associacions sindicals de seguretat privada com a conseqüència de la 
Sentència 773/2016 del Tribunal Suprem (número de tramitació 290-00429/11), us 
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trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General d’Ad-
ministració de Seguretat.

Barcelona, 19 de juny de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Amb posterioritat a la Sentència del Tribunal Suprem a la qual fa referència la 

Resolució 459/XI, el Departament d’Interior va rebre una reclamació de responsa-
bilitat patrimonial, presentada per un sindicat del sector de la seguretat privada, en 
representació dels seus afiliats. En aquesta reclamació es demanava l’abonament de 
les despeses que aquests vigilants afiliats haurien fet per tal de donar compliment al 
que es disposava en l’Ordre INT/15/2012.

Atesa aquesta reclamació, el Departament d’Interior va obrir un expedient de 
responsabilitat patrimonial, el qual encara es troba en tràmit.

D’acord amb el contingut de la Resolució del Parlament, una vegada es resolgui 
l’expedient s’abonaran, si escau, les despeses que van fonamentar l’esmentada re-
clamació.

Jordi Jardí Pinyol, director general d’Administració de Seguretat

Control del compliment de la Resolució 462/XI, sobre els sistemes de 
retenció infantil dels automòbils
290-00432/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63330 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 462/XI, sobre els 
sistemes de retenció infantil dels automòbils (número de tramitació 290-00432/11), 
us trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit.

Barcelona, 15 de juny de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
El Servei Català de Trànsit està coordinant amb la Dirección General de Tráfico 

en general i també en aquest tema, en un moment en què s’està abordant una refor-
ma de la Llei de seguretat viària, precisament per analitzar els sistemes de retenció 
infantil i en concret el del sentit contrari a la marxa del vehicle per a infants entre 
0 i 4 anys.

Els estudis fets, entre d’altres per IDIADA, avaluen l’efectivitat dels sistemes de 
retenció infantil en sentit contrari a la marxa i en aquest sentit presenten resultats 
sobre la recomanació d’estendre fins als 4 anys.

El Servei Català de Trànsit participa en iniciatives per l’estudi d’aquesta qüestió i 
en funció dels resultats, es proposa el corresponent canvi en la regulació.

Des del Servei Català de Trànsit, actualment es fan piulades aprofitant les xarxes 
socials. Tanmateix, durant anys s’han fet campanyes preventives i comunicatives 
sobre els sistemes de retenció infantil. No obstant això, en funció dels resultats dels 
estudis i si així ho recomanen es faran les comunicacions pertinents.

Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit
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Control del compliment de la Resolució 463/XI, sobre l’accidentalitat 
viària
290-00433/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63331 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 als apartats b i c de la Resolució 
463/XI, sobre l’accidentalitat viària (número de tramitació 290-00433/11), d’acord 
amb la informació facilitada pel Servei Català de Trànsit i pel Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat, us comunico el següent:

Pel que fa a l’apartat b, les campanyes que realitza el Servei Català de Trànsit 
sempre s’adeqüen a les causes directes o indirectes de l’accidentalitat, tenint sempre 
en compte els factors concurrents més freqüents. No solament les campanyes pre-
ventives de comunicació, sinó les campanyes preventives de controls policials amb 
el cos de Mossos d’Esquadra i les policies locals, complementàriament al programa 
d’acció del control de la velocitat mitjançant cinemòmetres i control de trams que 
realitza permanentment el Servei Català de Trànsit.

Quant a l’apartat c, es preveu fer una revisió exhaustiva dels trams de concen-
tració d’accidents existents en carreteres de titularitat de la Generalitat pel que fa a 
la senyalització de codi existent, a fi de comprovar el compliment de la normativa 
vigent.

En cas que es detecti alguna possibilitat de millora en algun punt revisat, aques-
ta millora es durà a terme en el marc dels contractes de conservació de la Direcció 
General d’Infraestructures de Mobilitat.

Barcelona, 15 de juny de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 464/XI, sobre la destinació 
de la recaptació de multes i sancions de trànsit
290-00434/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63332 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 464/XI, sobre la 
destinació de la recaptació de multes i sancions de trànsit (número de tramitació 
290-00434/11), us trameto, en document annex, la informació facilitada pel Servei 
Català de Trànsit.

Barcelona, 15 de juny de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
Des de la seva creació, la recaptació del Servei Català de Trànsit va destinada a 

mesures i accions per a la millora de la seguretat viària i la reducció de les víctimes.
Eugenia Doménech Moral, directora del Servei Català de Trànsit

Fascicle segon
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Control del compliment de la Resolució 465/XI, sobre la defensa de 
les llibertats democràtiques
290-00435/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63333 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 465/XI, sobre la 
defensa de les llibertats democràtiques (número de tramitació 290-00435/11), us 
trameto, en document annex, la informació facilitada per la Direcció General de la 
Policia.

Barcelona, 15 de juny de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior

Annex
1. El lliure exercici de la llibertat de premsa i d’informació, així com la llibertat 

d’expressió, formen part de l’essència de qualsevol estat democràtic i estan àmplia-
ment reconeguts i protegits per la legislació vigent. Per aquest motiu, la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-ME) treballa per la salvaguarda d’aquests 
drets i per tal que els professionals de la informació puguin desenvolupar la seva 
tasca lliurament i amb seguretat. Per tant, compleix sempre de forma exhaustiva 
amb la legalitat vigent, amb ple respecte a la tasca dels professionals dels mitjans de 
comunicació, amb qui col·labora de forma habitual posant al seu abast informació 
rellevant i d’interès públic en la mesura del possible.

Per altra banda, actualment s’està tramitant al Congrés dels Diputats una esmena 
a la totalitat de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana. En 
aquest sentit, qualsevol modificació de l’espectre normatiu –més encara quan afecta 
drets fonamentals– s’ha de dur a terme cercant el màxim consens possible.

5. La PG-ME actua sempre d’acord a la normativa vigent i amb ple respecte als 
principis de congruència, oportunitat i proporcionalitat, raó per la qual es vetlla per 
la defensa dels drets i les llibertats de tots els ciutadans, inclosos els periodistes. 
La seva feina es té en màxima consideració per la valuosa funció social que supo-
sa, que, al mateix temps, ha de permetre a la policia desenvolupar les seves tasques 
sense que es posi en perill la integritat del seus membres i l’eficàcia de les investiga-
cions que només tenen per objectiu el manteniment de la seguretat de la ciutadania.

Finalment, i en relació amb l’empara del secret professional dels professionals 
de la informació, la PG-ME actua en tot moment en compliment estricte de la Llei 
d’Enjudiciament Criminal i de la resta de normativa vigent.

Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia
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Control del compliment de la Resolució 472/XI, sobre la formació 
específica per als funcionaris i el personal interí de les presons
290-00442/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63604 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 472/XI, sobre la 
formació específica per als funcionaris i el personal interí de les presons (tram. 290-
00442/11), us informo del següent:

Totes les unitats del Departament de Justícia dissenyen anualment un currículum 
formatiu destinat a tot el personal, funcionaris i interins. Pel que fa a la Direcció Ge-
neral de Serveis Penitenciaris i en relació amb l’autoprotecció del personal, la gestió 
de la informació i la formació en matèria de Protocol d’Istanbul, el currículum for-
matiu dissenyat per l’any 2017 consta de les següents activitats:

– Control, seguretat, autoprotecció i extinció d’incendis: 

Nom del curs Destinataris Dates

Autoprotecció i extinció 
d’incendis al medi 
penitenciari 

Professionals de l’àmbit de 
règim interior dels centres 
penitenciaris 

2 i 5 d’octubre (torn 1)  
i 16 i 19 d’octubre (torn 2) 

Control i seguretat 
penitenciària 

Professionals de l’àmbit de 
règim interior dels centres 
penitenciaris 

7, 9, 14 i 16 de març 

Supervisió de l’extinció 
d’incendis al medi 
penitenciari 

Caps de serveis de règim 
interior dels centres 
penitenciaris 

Per determinar 

Taller: comunicació i 
prevenció d’incidències 

Professionals de l’àmbit de 
règim interior dels centres 
penitenciaris 

25 i 27 d’abril
(torn 1) i 2 i 4 de maig 
(torn 2) 

A banda d’aquestes activitats, s’està elaborant un pla per formar els comanda-
ments intermedis dels centres penitenciaris en autoprotecció i extinció d’incendis, 
amb l’objectiu que aquests càrrecs intermedis formin posteriorment la resta de per-
sonal dels centres.

– Gestió de la informació: 

Nom del curs Destinataris Dates

La gestió de la informació 
en la praxi del tècnic 
especialista 

Professionals de l’àmbit de 
règim interior dels centres 
penitenciaris 

6, 8, 13 i 15 de juny 

Anàlisi i gestió de la 
informació en les funcions 
del comandament de 
règim interior 

Caps de serveis, caps d’unitat, 
caps de l’àrea funcional i altres 
comandaments de règim interior 

17, 19, 24 i 26 d’octubre 

A més a més d’aquests cursos, s’editen guies d’autoformació a l’abast de tots el 
treballadors.

– Drets Humans i Protocol d’Istanbul:
En l’àmbit dels drets humans i el Protocol d’Istanbul hem dissenyat un Pla de 

formació específic, liderat pel Centre d’Estudis Jurídics i Formació Específica (CE-
JFE) i destinat a tots els professionals de serveis penitenciaris.

Barcelona, 21 de juny de 2017
Carles Mundó i Blanch, conseller de Justícia
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Control del compliment de la Resolució 473/XI, sobre el finançament 
del Consorci Sanitari de Terrassa
290-00443/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 63747 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.06.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

de la Resolució 473/XI, sobre el finançament del Consorci Sanitari de Terrassa, amb 
número de tramitació 290-00443/11, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut.

Barcelona, 23 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 63747).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 20.07.2017 al 12.09.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
13.09.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.06.2017.

Control del compliment de la Resolució 474/XI, sobre les mesures per 
a reduir els riscos en les exploracions radiològiques
290-00444/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 63748 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.06.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 474/XI, sobre les mesures per a reduir els riscos en les explo-
racions radiològiques, amb número de tramitació 290-00444/11, el control de com-
pliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 23 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 63748).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 20.07.2017 al 12.09.2017) del termini que dispo-
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sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
13.09.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.06.2017.

Control del compliment de la Resolució 475/XI, sobre l’atenció 
sanitària a Castellar del Vallès
290-00445/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 63749 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.06.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 475/XI, sobre l’atenció sanitària a Castellar del Vallès, amb 
número de tramitació 290-00445/11, el control de compliment de la qual correspon 
a la Comissió de Salut.

Barcelona, 23 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 63749).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 20.07.2017 al 12.09.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
13.09.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.06.2017.

Control del compliment de la Resolució 476/XI, sobre la sostenibilitat 
de l’Hospital Universitari Sant Joan, de Reus
290-00446/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 63750 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 27.06.2017

A la Mesa del Parlament
Antoni Comín i Oliveres, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, a 

l’empara del que disposa l’article 103 del Reglament del Parlament de Catalunya,

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

ment de la Resolució 476/XI, sobre la sostenibilitat de l’Hospital Universitari Sant 
Joan, de Reus, amb número de tramitació 290-00446/11, el control de compliment 
de la qual correspon a la Comissió de Salut.

Barcelona, 23 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 63750).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 20.07.2017 al 12.09.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
13.09.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 27.06.2017.

Control del compliment de la Resolució 477/XI, sobre la situació de la 
població tàmil de Sri Lanka després del conflicte bèl·lic
290-00447/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63205 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 477/XI, sobre la 
situació de la població tàmil de Sri Lanka després del conflicte bèl·lic (tram. 290-
00447/11), us informo del següent:

El Govern, mitjançant la Direcció General de Relacions Exteriors, en data de 
25 de maig de 2017 ha enviat una carta per informar del contingut de la Resolució 
esmentada, als efectes oportuns, al director general per a Amèrica del Nord, Àsia i 
Pacífic del Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació del Govern espanyol i al direc-
tor de la Representació a Barcelona de la Comissió Europea.

Barcelona, 20 de juny de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

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

Control del compliment de la Resolució 478/XI, de preocupació per la 
situació política institucional arran de la destitució de Dilma Rousseff 
com a presidenta del Brasil
290-00448/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63206 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 478/XI, de preocu-
pació per la situació política institucional arran de la destitució de Dilma Rousseff 
com a presidenta del Brasil (tram. 290-0044811), us informo del següent:

El Govern, mitjançant la Direcció General de Relacions Exteriors, en data de 28 
de març de 2017 ha enviat una carta al director general per a Iberoamèrica del Mi-
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nisteri d’Afers Exteriors i Cooperació del Govern espanyol fent-li avinent el contin-
gut de la Resolució 478/XI del Parlament de Catalunya als efectes oportuns.

Barcelona, 20 de juny de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

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

Control del compliment de la Resolució 480/XI, sobre l’ampliació del 
programa de finançament de les matrícules universitàries i sobre el 
model universitari del futur
290-00450/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63385 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 480/XI, sobre 
l’ampliació del programa de finançament de les matrícules universitàries i sobre el 
model universitari del futur (tram. 290-00450/11), us informo del següent:

Quant al punt a de la Resolució, actualment s’estan revisant els convenis amb les 
universitats amb l’objectiu de poder introduir millores en el programa de préstecs 
per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris (FINAN). S’està a l’es-
pera de rebre les respostes de les universitats en relació amb aquest assumpte.

Pel que fa al punt b, cal manifestar que el 19 de juny es va constituir el Pacte 
Nacional per a la Universitats, amb la participació de la comunitat universitària, 
els agents socials i econòmics, i els grups parlamentaris. El Pacte Nacional per la 
Universitat ha d’abordar i debatre les polítiques universitàries i el futur del model 
universitari català. També, els reptes del nostre sistema universitari com l’auto-
nomia universitària, la governança de les institucions, les polítiques de personal, 
el model de finançament, etc.

Barcelona, 21 de juny de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 481/XI, sobre les 
autocaravanes
290-00451/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63386 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 481/XI, sobre les 
autocaravanes (tram. 290-00451/11), us informo del següent:
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En relació amb el punt a, cal dir que el Departament d’Empresa i Coneixement a 
través de la Direcció General de Turisme porta a terme programes de col·laboració 
amb les administracions locals.

En aquest sentit, dins dels ajuts o línies de foment previstes per a l’exercici 2017, 
i en el marc dels Plans de Foment Territorial del Turisme, estan previstes línies de 
subvenció per a inversions entre les que es poden incloure la creació o millora de 
zones d’autocaravanes.

A més, des de l’inici d’aquesta línia de subvencions a l’any 2014, s’han atorgat 
ajuts a diferents ens locals que han estat destinats a la construcció de nombroses 
àrees d’autocaravanes:

2014:
– Ajuntament de Caldes de Malavella
– Consell Comarcal de la Garrotxa

2015:
– Consell Comarcal del Baix Camp: projecte de construcció de zona d’autocara-

vanes als municipis de Pratdip, l’Argentera, Arbolí i Capafonts
– Consell Comarcal d’Osona: projecte de construcció de zones d’autocaravanes 

als municipis de Centelles, l’Esquirol, Masies de Voltregà, Manlleu, Prats de Llu-
çanès, Rupit, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Torelló, Sant Vicenç de 
Torelló, Vic, Viladrau i Vilanova de Sau

2016:
– Ajuntament d’Amer
– Ajuntament de Balaguer
– Ajuntament de Subirats
D’altra banda, en el Projecte de decret de reglament de turisme, actualment en 

tràmit, hi ha la previsió de regular les àrees per a autocaravanes. A partir d’aques-
ta regulació serà factible que els ens locals puguin desenvolupar millor l’impuls a 
aquestes propostes.

Pel que fa al punt b, en el Projecte de decret abans esmentat, actualment en trà-
mit, i pel que fa a les àrees d’acollida d’autocaravanes, es preveu que els titulars dels 
establiments podran establir lliurament les condicions de les tarifes pels serveis que 
ofereixen. En aquest sentit considerem que no es poden establir condicions de preus 
per normativa llevat de determinats àmbits degudament justificats.

Pel que fa al punt c, el Decret 159/2012, de 20 de novembre, d’establiments 
d’allotjament turístic i d’habitatges d’ús turístic preveu els recintes habilitats a 
aquest efecte pels ajuntaments per estades de caravanes i autocaravanes.

Així mateix, el Projecte de decret de reglament de turisme, actualment en tràmit, 
proposa que es podran instal·lar quan la normativa municipal ho permeti i en com-
pliment dels usos previstos en la Llei d’urbanisme, així com també a l’assimilació 
a l’activitat de càmping en relació amb la seva implantació en sòl no urbanitzable.

Barcelona, 21 de juny de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 482/XI, sobre els vehicles 
elèctrics
290-00452/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63387 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 482/XI, sobre els 
vehicles elèctrics (tram. 290-00452/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt a, i en relació amb la campanya d’informació i divulgació so-
bre els beneficis dels vehicles elèctrics, el Departament d’Empresa i Coneixement a 
través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN) ha elaborat diferents documents per 
assolir aquests objectius:

– Infografies:
• Tipus de recàrrega de vehicles elèctrics a Catalunya
• Tipus de vehicles elèctrics a Catalunya
• Com instal·lar un punt de recàrrega a casa
• Esquemes d’instal·lació de punt de recàrrega en aparcaments privats
• Mobilitat eficient a Catalunya
– Quadern pràctic número 9 - Instal·lació d’infraestructura de recàrrega del ve-

hicle elèctric.
– Fullet:
• Pla estratègic PIRVEC 2016-2019 d’infraestructura de recàrrega per a vehicles 

elèctrics.
• Autoconsum fotovoltaic i vehicle elèctric.
• L’energia del teu cotxe.
• El vehicle elèctric.
– Energia Demo:
• 124 - Màxima eficiència en una flota de transport
A més a més, els materials d’animació elaborats per l’ICAEN per assolir aquests 

objectius han estat els següents:
• Premis d’Excel·lència Energètica 2016 - Projecte guardonats
• Pla PIRVEC 2016-2019
• Setmana de l’energia 2016. Cotxe
• Exposició: el vehicle elèctric
• Què és la e-Casa?
• 6a edició d’Expoelèctric
• Com es recarrega un vehicle elèctric
• La distribució intel·ligent i el vehicle elèctric.
• Vehicle elèctric i mobilitat sostenible a la Riera de Caldes
D’altra banda, alguns dels esdeveniments i jornades organitzades o amb la parti-

cipació de l’ICAEN per assolir aquests objectius són els següents:
– Expoelèctric 2015
– Expoelèctric 2016
– Setmana de l’energia 2016
– Fira i seminaris tècnics Rehabilita, organitzat pel Col·legi d’Arquitectes Tèc-

nics de Barcelona. 2016
– Jornades de difusió dels incentius econòmics pel desenvolupament de la infra-

estructura de recàrrega de vehicles elèctrics durant el 2016
– Jornades de treball amb el Col·legi d’Administradors de finques 2016 i 2017
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Quant al punt b, en relació als incentius fiscals per a vehicles elèctrics, el Depar-
tament d’Empresa i Coneixement a través de l’ICAEN impulsa, dins de les Bases 
per al Pacte Nacional per a la Transició Energètica aprovat pel Govern el 31 de gener 
de 2017, un nou model de fiscalitat energètica.

La fiscalitat energètica i ambiental ha de tenir un paper important en aquest àm-
bit. Així, una fiscalitat que gravi el consum d’energia en funció de les seves emi-
ssions contaminants i del consum energètic, en línia amb les propostes de la Unió 
Europea en l’àmbit energètic, contribueix, per una banda, a fer un ús més eficient de 
l’energia, orienta el ciutadà i les empreses en matèria de comportaments associats 
amb el consum d’energia i incrementa el nivell de participació de les energies re-
novables en la producció d’energia i, per l’altra, permet que l’administració pública 
catalana disposi de recursos addicionals per a finançar les seves polítiques energè-
tiques.

En concret, la fiscalitat energètica està present en l’eix 3 «Assolir el màxim nivell 
d’estalvi i eficiència energètica en l’economia i societat catalana» i també en l’eix 4 
de les bases «Maximitzar la utilització de les fonts d’energia renovables fonamen-
talment les autòctones».

A més, cal indicar que en la base 11 de la resolució de les bases reguladores 
EMC/2973/2016, de 23 de desembre, relativa als criteris de valoració, es promou 
que les ordenances públiques dels municipis que sol·licitin l’incentiu econòmic ofe-
reixen bonificacions en les seves ordenances municipals.

En concret es valora que hi hagi una bonificació en l’impost del vehicles de trac-
ció mecànica (IVTM) i també una bonificació pels beneficiaris que hagin realitzat 
projectes d’estalvi i eficiència energètica o per instal·lació de plaques solars fotovol-
taiques de l’impost de bens immobles (IBI).

Pel que fa al punt c, l’objectiu del Pla estratègic per al desenvolupament d’in-
fraestructura de recàrrega elèctrica per a vehicles elèctrics PIRVEC 2016-2019 era 
garantir el subministrament d’energia elèctrica als ciutadans i empreses per avançar 
cap a una mobilitat més eficient i més neta i aconseguir minvar les barreres que ac-
tualment llastren el desenvolupament d’aquesta tecnologia.

El 2016 es van publicar la resolució EMC/2973/2016, de 23 de desembre, per la 
qual s’aprovaven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a la 
instal·lació d’infraestructura de recàrrega per al vehicle elèctric en el marc del Pla 
PIRVEC 2016-2019.

El 15 de febrer de 2017, es va publicar la resolució EMC/270/2017 per la qual 
s’obria la convocatòria per la concessió de subvencions per a la instal·lació d’infra-
estructura de recàrrega per a vehicle elèctric en el marc del Pla PIRVEC 2016-2019. 
La convocatòria obria la concessió de subvencions per estacions de recàrrega ràpida, 
semiràpida i punts de recàrrega vinculats.

Amb la finalitat de promoure la mobilitat elèctrica a Catalunya i amb l’experièn-
cia de l’evolució del sector en altres països s’ha constatat que la primera prioritat ha 
de ser el desenvolupament d’una xarxa de recàrrega ràpida per garantir la mobilitat 
dels vehicles elèctrics per tot el territori. Com a suport a la xarxa de recàrrega rà-
pida també és important una xarxa de recàrrega semiràpida que pugui col·laborar 
a aquest objectiu de garantir subministrament elèctric per vehicles elèctrics per tot 
Catalunya.

El darrer pas pel desenvolupament de la mobilitat elèctrica és l’increment d’usu-
aris professionals i particulars amb vehicles elèctrics i per aquesta fase cal que al 
mercat hi hagi disponibilitat de diversitat de models i capacitat d’autonomia dels 
vehicles elèctrics per a ser utilitzats en diferents usos i a un preu competitiu en com-
paració amb els vehicles de combustió tèrmica.



BOPC 452
29 de juny de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 39 

Per aquests motiu, el Pla estratègic PIRVEC dona prioritat al desplegament de 
la xarxa ràpida de recàrrega elèctrica i posteriorment focalitzarà els esforços i el 
pressupost en els punts de recàrrega vinculats en pàrquings d’edificis comunitaris.

En la convocatòria del 2017, resolució EMC/270/2017, s’ha destinat la partida 
més important de la convocatòria d’ajuts al pla estratègic per al desenvolupament 
d’infraestructura de recàrrega per a vehicles elèctrics a la tipologia d’estacions de 
recàrrega ràpida (potència de 50 kW), concretament 514.750€ del total de 864.750€ 
de la convocatòria, gairebé un 60%.

Amb els resultats de la convocatòria d’incentius econòmics del 2017 s’arribarà, 
segons les previsions en el cas de les estacions de recàrrega ràpida, a un total de 50 
estacions de recàrrega ràpida de 50 kW a Catalunya. En el cas d’estacions de recàr-
rega semiràpida de 22 kW, a un total de 35 estacions i, en el cas de punts de recàrre-
ga vinculats, s’atorgaran aproximadament 60 punts dels 6.500 que es considera que 
ja hi ha atès que es considera que hi ha un punt de recàrrega vinculat per cada vehi-
cle elèctric matriculat segons les dades de la Dirección General de Transito (DGT).

El desplegament de la xarxa elèctrica ràpida, semiràpida i vinculada es comple-
tarà en el decurs dels propers anys, amb el suport de les convocatòries d’ajut previs-
tes pel 2018 i 2019.

Quant al punt d, la Generalitat de Catalunya ha col·laborat amb la Dirección Ge-
neral de Tráfico (DGT) en la definició dels criteris tècnics per a la classificació dels 
vehicles en funció de les seves emissions de contaminants a l’atmosfera. Després de 
l’aprovació de 4 etiquetes per part de la DGT, des de l’1 de gener de 2017 la circu-
lació dels vehicles menys contaminants pel carril BUS-VAO de la C-58 ve regula-
da amb aquest etiquetatge, permetent la circulació de vehicles amb etiqueta Zero, 
ECO i Gasolina euro 6 (C) (Resolució INT/2989/2016, de 27 de desembre). També 
s’està estudiant d’aprofitar aquesta classificació per establir les bases per a possibles 
restriccions de trànsit per problemes de contaminació atmosfèrica i com a criteri per 
a la caracterització de vehicles de baixes emissions per aquelles empreses que sol·li-
citin el Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de Flotes.

Pel que fa al punt e, respecte als privilegis per als vehicles elèctrics, l’any 2011 
la Generalitat de Catalunya va aprovar un decret que estableix un descompte en el 
preu dels peatges per a vehicles ECO aplicables a les autopistes de titularitat de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest descompte es va començar aplicar el 2012, bonifi-
cant en un 30% els vehicles elèctrics, de gas i els que tenen unes emissions de CO2 
inferiors a uns certs llindars. Actualment ho aprofiten més de 9.000 vehicles. Addi-
cionalment, des de setembre de 2015 es va implantar la gratuïtat d’aquests peatges 
de la Generalitat per als vehicles elèctrics. Més de 850 cotxes ho estan gaudint a 
l’actualitat. Aquesta bonificació està previst que es mantingui en les propers anys.

Així mateix, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha obert recentment una 
línia d’ajuts a la compra de vehicles professionals i comercials que siguin de baixes 
emissions, amb l’objectiu de promoure la renovació de flotes cap a vehicles elèctrics, 
híbrids i de gas.

Addicionalment, els vehicles elèctrics estan exempts del pagament de l’impost 
de matriculació.

Finalment, alguns ajuntaments bonifiquen l’impost de tracció mecànica i les ta-
rifes de l’estacionament en la via pública per als vehicles elèctrics.

Barcelona, 21 de juny de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 484/XI, sobre les torres 
elèctriques de Rubí
290-00454/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63388 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 484/XI, sobre les 
torres elèctriques de Rubí (tram. 290-00454/11), us informo del següent:

El conveni signat el 12 de maig de 2006 entre l’Ajuntament de Rubí, Red Eléc-
trica de España, SA (en endavant REE,SA) i l’Institut Català d’Energia (en endavant 
ICAEN) ha estat denunciat en data 14 de juliol de 2016 pels següents motius:

– En la part expositiva del conveni signat, s’esmentava la Resolució 1522/VI de 
10 d’octubre de 2002 del Parlament de Catalunya que donava un termini de 10 anys 
per a l’execució del soterrament o desplaçament de determinats trams de línies elèc-
triques en zones urbanes. Aquest termini ja s’ha exhaurit.

– Al cap de més de 10 anys de la signatura del conveni (maig 2006) la situació 
real és que no s’ha pogut executar l’objecte del conveni degut entre d’altres factors a 
la falta d’acord entre els Ajuntaments de Rubí i Castellbisbal.

– L’endarreriment en l’execució del conveni no ha estat per causes imputables a 
la Generalitat de Catalunya, que ha coordinat i impulsat, a través de l’ICAEN, la 
Comissió de Seguiment del conveni, convocant 22 reunions de la Comissió des de 
la signatura del propi conveni el maig de 2006.

– No s’estableix a cap clàusula del conveni un termini de vigència del mateix tal 
com estableix l’article 6.2.f de la Llei 30/1992.

– D’altra banda tampoc s’estableix un termini d’execució i de justificació del 
compliment de les actuacions.

– Malgrat no s’han fixat en el conveni aquests terminis regulats per la llei, 
aquests no poden ser considerats indefinits. En aquest sentit, el passat 14 de juliol 
de 2016 l’ICAEN va remetre a l’Ajuntament de Rubí i a REE, SA la resolució per la 
qual es denuncia el conveni signat el 12 de maig de 2006 per tal de realitzar el pro-
jecte de desplaçament de la línia elèctrica d’alta tensió Can Jardí - Mas Figueres, en 
el tram que transcorre per l’Av. de Can Fatjó, al terme municipal de Rubí.

– En data 9 d’agost de 2016 l’Ajuntament de Rubí ha remés a l’ICAEN les seves 
al·legacions a la denúncia del conveni. REE, SA no ha realitzat al·legacions.

– A data d’avui la resposta a les al·legacions es troba en fase de revisió per part 
de l’Assessoria Jurídica del Departament d’Empresa i Coneixement.

Barcelona, 21 de juny de 2017
Jordi Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement
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Control del compliment de la Resolució 576/XI, sobre l’activitat 
del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels 
Protocols Existents en Matèria d’Abús Sexual a Menors o qualsevol 
altra Forma de Maltractament
290-00540/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63098 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 27.06.2017

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 576/XI, sobre l’ac-
tivitat del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació dels Protocols 
Existents en Matèria d’Abús Sexual a Menors o qualsevol altra Forma de Maltrac-
tament (tram. 290-00540/11), us informo, amb els documents annexos facilitats per 
la Secretaria General de la Presidència, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 19 de juny de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència 

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, us fem avinent el següent:
Les reunions del Comitè es convoquen amb la periodicitat necessària per poder 

dur a terme els treballs amb la màxima eficiència. Tanmateix, atès el que estableix 
l’apartat a de la Resolució, es convocaran, com a mínim, un cop cada tres mesos.

Des de l’inici dels treballs del Comitè s’aixeca acta de les reunions celebrades. 
Us adjuntem còpia de les actes de les reunions aprovades fins a dia d’avui, per tal 
que puguin ser remeses als grups parlamentaris, tal com estableix l’apartat b de la 
Resolució.

Finalment, i pel que fa a la lletra c de la Resolució, està previst presentar a final 
d’any un informe anual de la tasca feta pel Comitè.

Joaquim Nin i Borredà, secretari general del Departament de la Presidència

Acta Reunió del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació 
dels Protocols existents en matèria d’abús sexual a menors o qualsevol 
altra forma de maltractaments
Data, 3 d’abril de 2017

Palau de la Generalitat
Assistents:
Representants del departament de la Presidència (2) - PRE
Representants del departament de Treball, Afers Socials i Famílies (2) - TSF
Representants del departament d’Ensenyament (2) - ENS
Representant del departament de Salut (1) - SLT
Representant del departament d’Interior (1) - INT
Representant del departament de Justícia (1) - JUS
Representant de l’Institut Català de les Dones (1) - ICD

Assumptes tractats
1. Evolució dels treballs
PRE recorda l’objectiu del Comitè d’endreçar i de situar en un únic acord marc 

els diferents protocols que aplica cada Departament en aquesta matèria a fi de racio-
nalitzar protocols i millorar circuits.

TSF manifesta que s’ha elaborat una proposta de protocol (que inclou actualitza-
ció del marc normatiu, les novetats legislatives en la matèria, principi d’actuacions...) 
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abordant el maltractament des del punt de vista genèric, dins i fora de la família, 
identificant tipologies de maltractaments i pautes de comportament.

ENS manifesta que s’han publicat tots els protocols que es desenvolupen des d’En-
senyament i que només queden per difondre el de drogues i el d’absentisme i abando-
nament escolar. S’informa de la campanya de difusió als centres educatius del telè-
fon 900 900. Es preveu un programa de formació al professorat pel curs 17-18 que és 
quan tots els centres hauran de disposar i aplicar aquest pla de convivència.

INT destaca que els protocols en l’àmbit de menors i de pautes operatives del 
Cos de Mossos d’Esquadra (CME) estan en la fase d’alinear-los en aquest protocol 
marc.

Des de JUS es reforcen les oficines de les víctimes, amb aspectes com la possi-
bilitat d’acompanyament a judicis a les persones implicades. S’estan elaborant plans 
de formació en matèria de justícia juvenil amb educadors especialitats en àmbits 
d’abusos sexuals, maltractaments o les relacions de convivència. També es disposa 
d’un telèfon coordinat amb Creu Roja per a l’atenció d’aquest tipus de casos.

SLT ja ha actualitzat el protocol clínic de 2008; s’ha reforçat l’atenció primària 
d’accions relacionades amb aquesta problemàtica; i s’estan reordenant les unitats de 
referències mèdiques. Pel que fa la formació, s’està abordant des del punt de vista 
global així com des de la vinculació que ha d’existir entre els hospitals i l’atenció 
primària.

ICD detalla que s’està desenvolupant un estudi sobre el model d’abordatge sobre 
violència sexual, i direccionant polítiques cap als agressors, i no només com fins ara 
que van cap a les víctimes.

2. Torn de paraules
PRE destaca l’oportunitat de racionalitzar els canals que ara es tenen i de ga-

rantir les eines que es poden oferir de forma generalista perquè es doni a conèixer 
a tothom.

TSF recorda el 116 com a telèfon per a adolescents que els serveixi d’ajut i de 
guia davant d’un problema relacionat amb aquest àmbit.

3. Acords
S’acorda que s’utilitzarà com a guia la proposta de pla marc elaborada pel depar-

tament de Treball, Afers Socials i Famílies.
S’acorda iniciar la tramitació d’aquest protocol marc a fi de realitzar-ne esmenes 

i aportacions durant el termini d’un mes.

Acta Reunió del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació 
dels Protocols existents en matèria d’abús sexual a menors o qualsevol 
altra forma de maltractaments
Data, 24 d’abril de 2017

Palau de la Generalitat
Assistents:
Representants del Departament de la Presidència
Representants del Departament de Salut
Representants del Departament de Justícia
Representants de l’Institut Català de les Dones

Assumptes tractats
1. Evolució dels treballs
Es debaten les primeres aportacions que els departaments assistents han fet al 

protocol marc que inclou actualització del marc normatiu, les novetats legislatives 
en la matèria, principi d’actuacions.

Presidència destaca l’oportunitat de racionalitzar l’acció global en matèria de 
prevenció, detecció, i actuació de situacions de risc.
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Els Departaments avaluen algunes de les accions que estan duent a terme i la 
seva inserció dins del protocol marc.

2. Acords adoptats
S’acorda convocar una reunió amb tots els Departaments implicats per tal de fer 

una lectura conjunta de les diferents aportacions i suggeriments, abans de fer una 
proposta més tancada que es pugui presentar al Consell Tècnic i al Govern.

Acta Reunió preparatòria del Comitè Interdepartamental de Seguiment i 
Coordinació dels Protocols existents en matèria d’abús sexual a menors 
o qualsevol altra forma de maltractaments
Data, 3 de maig de 2016

Palau de la Generalitat
Assistents:
Representants del departament de la Presidència (2) - PRE
Representants del departament de Treball, Afers Socials i Famílies (3) - TSF
Representants del departament d’Ensenyament (2) - ENS
Representant del departament de Salut (2) - SLT
Representant del departament d’Interior (1) - INT
Representant del departament de Justícia (1) - JUS

Assumptes tractats
1. Motiu de la reunió
S’expliquen els motius de la constitució del Comitè que es fa a requeriment del 

Síndic de Greuges.
S’esposen els diferents protocols d’actuació vigents i les unitats que hi intervenen.
Es planteja la voluntat de realitzar un inventari exhaustiu i detallat dels protocols 

existents, amb concreció de les unitats intervinents.
Un cop es disposi de l’inventari, es detectaran actuacions reiterades i espais de 

millora de coordinació.
L’anàlisi s’enfocaria en tres àmbits: prevenció, detecció, i tractament/seguiment.

2. Acords adoptats
S’acorda incloure l’Institut Català de les Dones a la Comissió.
S’acorda constituir la Comissió Interdepartamental el dia 24 de maig de 2016.

Acta Reunió del Comitè Interdepartamental de Seguiment i Coordinació 
dels Protocols existents en matèria d’abús sexual a menors o qualsevol 
altra forma de maltractaments
Data, 24 de maig de 2016

Palau de la Generalitat
Assistents
Representants del departament de la Presidència - PRE
Representants del departament de Treball, Afers Socials i Famílies - TSF
Representants del departament d’Ensenyament - ENS
Representant del departament de Salut - SLT
Representant del departament d’Interior - INT
Representant del departament de Justícia - JUS
Representant de l’Institut Català de les Dones - ICD

Assumptes tractats
1. Estat de situació i treballs a desenvolupar
PRE exposa les conclusions de la reunió preparatòria de 3 de maig i els objectius 

que s’hi van plantejar.
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TSF exposa l’estat d’aplicació dels protocols vigents. Es preveu una revisió del 
Protocol del 2006 amb una visió interdepartamental i intersectorial i es treballa 
també la revisió tenint en compte els àmbits territorials.

ICD fa una introducció a protocols particulars. S’exposa el treball fet amb temes 
relacionats amb l’objecte de la reunió com són els casos de mutilació genital feme-
nina, o la violència entre iguals.

JUS explica el document del 2006 des de l’àmbit de la justícia amb l’objecte de 
procedir a la seva actualització. S’incideix en els casos que passen dins l’àmbit fa-
miliar, com la violència filio-parental, entre menors i entre iguals. S’explica també 
la visió territorial que es té des del Departament.

INT fa un repàs dels nous tipus de maltractaments detectats com els que es pro-
dueixen a les xarxes socials. S’expliquen els recursos de les oficines d’atenció a la 
víctima i la interrelació amb la Fiscalia de Menors. També a nivell departamental 
s’està treballant amb la revisió del protocol de 2006

SLT fa incidència amb com s’actua en els casos que es detecten i en la necessitat 
d’estudiar el paper de l’Atenció Primària en la detecció de casos. Es comenta la ne-
cessitat de coordinar esforços per evitar doble actuació davant les víctimes.

ENS informa que en dues setmanes el Govern aprovarà el Protocol d’actuació, 
entre els departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i d’Ensenyament, de pre-
venció, detecció, notificació, derivació i coordinació de les situacions de maltracta-
ment infantil i adolescent en l’àmbit educatiu.

Es fa també referència a l’entorn web i en la difusió del coneixement dels proto-
cols per part de totes les parts afectades.

2. Acords adoptats
S’acorda que cada departament faci l’estudi durant els propers mesos del marc 

actual a fi de disposar de les bases per elaborar un nou protocol marc. Es tindrà en 
compte un marc general d’actuació, els diferents tipus de maltractament, els organi-
grames i fluxos d’informació, els circuits i els processos per una protecció efectiva i 
les bilateralitats que es deriven entre els departaments implicats.

S’acorda que s’impulsarà un acord de Govern que, una vegada feta la revisió del 
protocol de 2006, permeti aprovar un nou protocol marc que reculli les visions tre-
ballades de manera interdepartamental.

Control del compliment de la Resolució 662/XI, sobre l’acusació 
formulada pel Consorci del Palau de la Música Catalana en el judici 
penal del cas Palau
290-00623/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

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

27.06.2017

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 662/XI, sobre l’acu-
sació formulada pel Consorci del Palau de la Música Catalana en el judici penal del 
cas Palau (tram. 290-00623/11), us informo del següent:

En data 23 de maig del 2017 es va reunir el Patronat del Consorci del Palau de 
la Música, d’acord amb la convocatòria efectuada en data 17 de maig i a petició de 
la Vicepresidència corresponent a l’Ajuntament de Barcelona. Es va debatre la re-
consideració del posicionament del Consorci en la fase de conclusions en el procés 
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judicial que se segueix davant la secció 10a de l’Audiència Provincial, a la vista d’in-
formacions que no constaven en l’anterior reunió del 12 de maig.

El posicionament del Govern en aquest punt va ser d’abstenir-se en la proposta 
d’acord, modificant per tant el seu posicionament anterior, i per tant donant lloc a 
l’acord següent del Consorci:

«Que l’advocat que representa el Consorci presenti davant de la Sala, escrit d’ad-
hesió a les conclusions definitives del Ministeri Fiscal pel que fa referència a l’apar-
tat B de la conclusió primera i concordants».

Per tant, entenem que s’ha donat compliment a l’esmentada Resolució del Parla-
ment de Catalunya en els termes esmentats.

Barcelona, 31 de maig de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 663/XI, sobre el saqueig del 
Palau de la Música Catalana
290-00624/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

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

27.06.2017

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 663/XI, sobre el 
saqueig del Palau de la Música Catalana (tram. 290-00624/11), us informo del se-
güent:

En data 23 de maig del 2017 es va reunir el Patronat del Consorci del Palau de 
la Música, d’acord amb la convocatòria efectuada en data 17 de maig i a petició de 
la Vicepresidència corresponent a l’Ajuntament de Barcelona. Es va debatre la re-
consideració del posicionament del Consorci en la fase de conclusions en el procés 
judicial que se segueix davant la secció 10a de l’Audiència Provincial, a la vista d’in-
formacions que no constaven en l’anterior reunió del 12 de maig.

El posicionament del Govern en aquest punt va ser d’abstenir-se en la proposta 
d’acord, modificant per tant el seu posicionament anterior, i per tant donant lloc a 
l’acord següent del Consorci:

«Que l’advocat que representa el Consorci presenti davant de la Sala, escrit d’ad-
hesió a les conclusions definitives del Ministeri Fiscal pel que fa referència a l’apar-
tat B de la conclusió primera i concordants».

Per tant, entenem que s’ha donat compliment a l’esmentada Resolució del Parla-
ment de Catalunya en els termes esmentats.

Barcelona, 31 de maig de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura
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4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en ponència d’una representació del Gremi de 
Restauració de Barcelona amb relació a la Proposició de llei de 
l’aprofitament de l’excedent alimentari
353-00455/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 9 de la Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari, tinguda el 26.06.2017, DSPC-C .

Compareixença en ponència d’una representació de la Federació 
de Municipis de Catalunya i l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de 
l’excedent alimentari
353-00470/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 9 de la Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari, tinguda el 26.06.2017, DSPC-C .

Compareixença de la directora de l’Àrea de Prevenció i Foment del 
Reciclatge de l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
357-00261/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 9 de la Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari, tinguda el 26.06.2017.

Compareixença del cap del Departament de Gestió de Matèria 
Orgànica de l’Agència de Residus de Catalunya amb relació a la 
Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
357-00263/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 9 de la Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari, tinguda el 26.06.2017.
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Compareixença del cap de l’Oficina Comarcal del Vallès Occidental 
del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
amb relació a la Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent 
alimentari
357-00264/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 9 de la Ponència: Proposició de llei de l’aprofitament de l’ex-
cedent alimentari, tinguda el 26.06.2017.

Compareixença de Raül Viladrich, president de la Federació 
d’Autoescoles de Catalunya, davant la Comissió d’Interior per a 
informar sobre les condicions d’accés a l’examen pràctic de conduir
357-00474/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, 27.06.2017.

Compareixença de Victoria Álvarez davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Operació Catalunya
357-00546/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 26.06.2017, DSPC-C 470.

Compareixença de Francisco Javier de la Rosa Martí, empresari, 
davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00548/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 9 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 26.06.2017, DSPC-C 470.

Compareixença de Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d’Afers 
Interns de la Policia Nacional, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Operació Catalunya
357-00570/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.
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Compareixença d’Ignacio Cosidó Gutiérrez, ex-director general de la 
Policia Nacional, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya
357-00571/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de José Ángel Fuentes Gago, ex-inspector en cap 
de la Policia Nacional, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
357-00572/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Bonifacio Díaz Sevillano, exagregat d’Interior a 
l’Ambaixada d’Espanya a Andorra i agregat d’Interior a l’Ambaixada 
d’Espanya a Mèxic, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
357-00573/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Celestino Barroso Sánchez, agregat d’Interior a 
l’Ambaixada d’Espanya a Andorra, davant la Comissió d’Investigació 
sobre l’Operació Catalunya
357-00574/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Rafael Redondo Rodríguez, advocat i soci 
empresarial de l’excomissari José Manuel Villarejo, davant la 
Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00575/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.
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Compareixença de José Manuel Sánchez Fornet, exsergent de la 
Policia Nacional, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya
357-00576/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Beatriz Méndez de Vigo Montojo, secretària 
general del Centre Nacional d’Intel·ligència, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00577/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Santiago Aparicio, cap de la Comissaria General 
de la Policia Judicial, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
357-00578/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de Germán López Iglesias, director general de la 
Policia Nacional, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya
357-00579/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença de José Manuel Villarejo Pérez, excomissari adscrit 
a la Comissió Operativa de la Policia Nacional, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00580/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.
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Compareixença d’Eugenio Pino, ex-director operatiu de la Policia 
Nacional, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya
357-00581/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 2, 
tinguda el 04.05.2017, DSPC-C 405.

Compareixença d’Esteban Urreiztieta, periodista d’El Mundo, davant 
la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00582/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 9, 
tinguda el 26.06.2017, DSPC-C 470.

Compareixença de José Zaragoza i Alonso, exsecretari d’organització 
del Partit dels Socialistes de Catalunya, davant la Comissió 
d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00583/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 9, 
tinguda el 26.06.2017, DSPC-C 470.

Compareixença d’Elisenda Villena, extreballadora de l’agència 
de detectius Método 3, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
357-00584/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 9, 
tinguda el 26.06.2017, DSPC-C 470.

Compareixença de José María Romero de Tejada Gómez, fiscal 
superior de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
357-00585/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya en la sessió 9, 
tinguda el 26.06.2017, DSPC-C 470.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Declaració de la situació administrativa d’excedència voluntària per 
incompatibilitats d’un funcionari de carrera 

ACORD

Mesa del Parlament, 27.06.2017

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió del 20 de juny de 2017, va acordar nomenar 

Joaquim Campano i Balletbò funcionari de carrera de l’escala general d’administra-
dor o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris, i ha pres possessió 
del càrrec el dia 23 de juny de 2017.

Per acord de la Mesa del Parlament, de data 22 de juny de 1999, Joaquim Cam-
pano i Balletbò va ésser nomenat funcionari de carrera uixer del Parlament de Ca-
talunya.

En data 23 de juny de 2017, Joaquim Campano i Balletbò sol·licita ésser declarat 
en la situació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats respecte 
de la plaça de la qual era titular abans d’ingressar a l’escala general d’administrador 
o administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris, atès que fins a la data de 
la seva presa de possessió com a funcionari de l’esmentat cos es trobava en situació 
de servei actiu com a uixer del Parlament de Catalunya.

L’article 70.2.f dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-
talunya estableix que els funcionaris són declarats en situació d’excedència voluntà-
ria per incompatibilitats si es troben en situació de servei actiu en un altre cos o una 
altra escala del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar Joaquim Campano i Balletbò en la situació administrativa d’excedència 

voluntària per incompatibilitats en la plaça d’uixer del Parlament de Catalunya, amb 
efectes del dia 23 de juny de 2017.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació 
de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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Declaració de la situació administrativa d’excedència voluntària per 
incompatibilitats d’un funcionari de carrera 

ACORD

Mesa del Parlament, 27.06.2017

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió del 20 de juny de 2017, va acordar nomenar 

Josep Esteban Medina funcionari de carrera de l’escala general d’administrador o 
administradora del Cos d’Administradors Parlamentaris, i ha pres possessió del càr-
rec el dia 23 de juny de 2017.

Per acord de la Mesa del Parlament, de data 25 d’octubre de 2006, Josep Esteban 
Medina va ésser nomenat funcionari de carrera xofer del Parlament de Catalunya.

En data 23 de juny de 2017, Josep Esteban Medina sol·licita ésser declarat en la si-
tuació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats respecte de la plaça 
de la qual era titular abans d’ingressar a l’escala general d’administrador o administra-
dora del Cos d’Administradors Parlamentaris, atès que fins a la data de la seva presa 
de possessió com a funcionari de l’esmentat cos es trobava en situació de servei actiu 
com a xofer del Parlament de Catalunya.

L’article 70.2.f dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-
talunya estableix que els funcionaris són declarats en situació d’excedència voluntà-
ria per incompatibilitats si es troben en situació de servei actiu en un altre cos o una 
altra escala del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament 

Acorda: 
Declarar Josep Esteban Medina en la situació administrativa d’excedència vo-

luntària per incompatibilitats en la plaça de xofer del Parlament de Catalunya, amb 
efectes del dia 23 de juny de 2017.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació 
de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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Declaració de la situació administrativa d’excedència voluntària per 
incompatibilitats d’una funcionària de carrera 

ACORD

Mesa del Parlament, 27.06.2017

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió del 20 de juny de 2017, va acordar nomenar 

Mònica Vela Pérez funcionària de carrera de l’escala general d’administrador o ad-
ministradora del Cos d’Administradors Parlamentaris, i ha pres possessió del càrrec 
el dia 23 de juny de 2017.

Per acord de la Mesa del Parlament, de data 22 de juny de 1999, Mònica Vela 
Pérez va ésser nomenada funcionària de carrera uixera del Parlament de Catalunya.

En data 23 de juny de 2017, Mònica Vela Pérez, sol·licita ésser declarada en la si-
tuació administrativa d’excedència voluntària per incompatibilitats respecte de la pla-
ça de la qual era titular abans d’ingressar a l’escala general d’administrador o admi-
nistradora del Cos d’Administradors Parlamentaris, atès que fins a la data de la seva 
presa de possessió com a funcionària de l’esmentat cos es trobava en situació de servei 
actiu, com a uixera del Parlament de Catalunya.

L’article 70.2.f dels Estatuts del règim i el govern interiors del Parlament de Ca-
talunya estableix que els funcionaris són declarats en situació d’excedència voluntà-
ria per incompatibilitats si es troben en situació de servei actiu en un altre cos o una 
altra escala del Parlament de Catalunya.

Fent ús de les competències que li atribueixen els Estatuts del règim i el govern 
interiors del Parlament de Catalunya, la Mesa del Parlament

Acorda: 
Declarar Mònica Vela Pérez en la situació administrativa d’excedència voluntà-

ria per incompatibilitats en la plaça d’uixera del Parlament de Catalunya, amb efec-
tes del dia 23 de juny de 2017.

Contra aquest acord, que exhaureix la via administrativa, es pot interposar un re-
curs potestatiu de reposició davant la Mesa del Parlament, en el termini d’un mes a 
comptar de l’endemà de la notificació de l’acord, de conformitat amb el que disposen 
els articles 123 i 124 de la Llei de l’Estat 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, o bé un recurs contenciós ad-
ministratiu davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justí-
cia de Catalunya, en el termini de dos mesos a comptar de l’endemà de la notificació 
de l’acord, d’acord amb els articles 10, 14 i 46 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de 
juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que 
considerin pertinent per a la defensa de llurs interessos.

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
El secretari general, Xavier Muro i Bas
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