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Proposta de resolució sobre la justícia juvenil
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Proposta de resolució sobre la signatura d’un memoràndum d’entesa amb la Secre-
taria General Iberoamericana per a impulsar la mobilitat d’estudiants i professors 
d’universitats i de centres de recerca iberoamericans
250-01087/11
Tramesa a la Comissió 27
Termini de presentació d’esmenes 27

Proposta de resolució sobre l’adequació de la plantilla de l’Hospital del Mar, de 
Barcelona
250-01088/11
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Proposta de resolució sobre un ús racional dels polígons industrials, d’activitat eco-
nòmica i logístics
250-01089/11
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Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre les reclamacions per les clàusules sòl
250-01090/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28
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Proposta de resolució sobre les tècniques d’educació infantil al Baix Llobregat
250-01091/11
Tramesa a la Comissió 28
Termini de presentació d’esmenes 28

Proposta de resolució sobre el garantiment que la temperatura de les aules s’ajusta 
a la legislació
250-01092/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre l’augment d’efectius policials a la demarcació de Girona
250-01093/11
Tramesa a la Comissió 29
Termini de presentació d’esmenes 29

Proposta de resolució sobre la carretera B-500 al pas per Sant Fost de Campsentelles
250-01094/11
Presentació: GP SOC 29

Proposta de resolució sobre la substitució del personal sanitari jubilat i sobre els 
recursos econòmics als centres d’atenció primària del Consorci Sanitari de Terrassa
250-01095/11
Presentació: GP CSP 30

Proposta de resolució sobre les onades de calor als centres escolars
250-01096/11
Presentació: GP SOC 31

Proposta de resolució sobre el manteniment del Parc de Bombers del Pont de Suert
250-01097/11
Presentació: GP Cs 32

Proposta de resolució de solidaritat amb el Rif
250-01098/11
Presentació: GP CSP 33

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 9/2017, sobre el Centre d’Alt Rendi-
ment Esportiu, corresponent al 2015
256-00034/11
Presentació: Jaume Amat i Reyero, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 34
Termini per a proposar compareixences 35

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 35

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 35

4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública la renúncia d’Oriol 
Mir Puigpelat a la condició de membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés 
a la Informació Pública
Comunicació 36

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Ensenyament
410-00005/11
Substitució de diputats 36
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Composició de la Comissió d’Interior
410-00007/11
Substitució de diputats 36

Composició de la Comissió del Reglament
410-00016/11
Substitució de diputats 37

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 327/XI, sobre la cober tura  
de l’atenció bucodental i oftalmològica integral dels menors d’edat
290-00302/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  37

Control del compliment de la Resolució 345/XI, sobre l’adequació de l’aparcament 
de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa
290-00319/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  39

Control del compliment de la Resolució 423/XI, sobre l’objectiu 6 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
290-00395/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  40

Control del compliment de la Resolució 424/XI, sobre l’objectiu 7 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
290-00396/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 425/XI, sobre l’objectiu 13 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
290-00397/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 426/XI, sobre l’objectiu 14 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
290-00398/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 427/XI, sobre l’objectiu 15 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
290-00399/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46

Control del compliment de la Resolució 440/XI, sobre la lluita contra l’accidentali-
tat laboral
290-00412/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 441/XI, sobre la reserva de llocs de treball 
per a persones amb discapacitat
290-00413/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49

Control del compliment de la Resolució 442/XI, sobre les mesures per a combatre 
el tecnoestrès
290-00414/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 451/XI, sobre la potenciació del pla d’en-
velliment actiu
290-00421/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 457/XI, sobre el desenvolupament de la xar-
xa secundària de regadiu del canal Segarra-Garrigues
290-00427/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 460/XI, sobre la dotació de mossos d’es-
quadra destinats a atendre casos de violència masclista
290-00430/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  55
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Control del compliment de la Resolució 468/XI, sobre l’objectiu 8 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
290-00438/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  59

Control del compliment de la Resolució 479/XI, sobre la situació humanitària al Iemen
290-00449/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

Control del compliment de la Resolució 488/XI, sobre el reconeixement del plurilin-
güisme a l’Estat espanyol
290-00458/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

Control del compliment de la Resolució 490/XI, sobre la possibilitat de fer compati-
ble la percepció de la pensió de jubilació amb el manteniment de l’activitat artística 
dels creadors
290-00460/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  61

Control del compliment de la Resolució 491/XI, sobre la protecció de la cova del 
Tabac, de Camarasa
290-00461/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  62

Control del compliment de la Resolució 512/XI, sobre l’avaluació mèdica dels malalts 
de síndromes de sensibilització central
290-00479/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  62

Control del compliment de la Resolució 534/XI, sobre el suport a les iniciatives per 
a declarar la diada de Sant Jordi patrimoni cultural immaterial de la humanitat de 
la UNESCO
290-00498/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  64

Control del compliment de la Resolució 586/XI, sobre el Portal de Conciliacions
290-00550/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  64

Control del compliment de la Resolució 637/XI, sobre els governs i les finances locals
290-00598/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  65

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 54/XI, sobre les addiccions socials
390-00054/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 66

Control del compliment de la Moció 83/XI, sobre les polítiques d’habitatge
390-00083/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 69

Control del compliment de la Moció 86/XI, sobre polítiques agràries, ramaderes i 
forestals
390-00086/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 72

Control del compliment de la Moció 99/XI, sobre l’estat del litoral
390-00099/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 74

Control del compliment de la Moció 102/XI, sobre les polítiques d’acollida a Catalunya
390-00102/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 76

Control del compliment de la Moció 132/XI, sobre el llibre i els creadors
390-00132/11
Designació de la Comissió competent 78

Control del compliment de la Moció 133/XI, sobre l’estratègia per a impulsar l’eco-
nomia verda
390-00133/11
Designació de la Comissió competent 79
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Control del compliment de la Moció 134/XI, sobre la planificació i la gestió de l’ae-
roport de Barcelona - el Prat
390-00134/11
Designació de la Comissió competent 79

Control del compliment de la Moció 135/XI, sobre el turisme
390-00135/11
Designació de la Comissió competent 79

Control del compliment de la Moció 136/XI, sobre les polítiques de suport a les fa-
mílies nombroses
390-00136/11
Designació de la Comissió competent 79

Control del compliment de la Moció 137/XI, sobre la protecció de la infància i l’ado-
lescència
390-00137/11
Designació de la Comissió competent 79

Control del compliment de la Moció 138/XI, sobre la llibertat d’expressió dels càr-
recs electes i la separació de poders al Regne d’Espanya
390-00138/11
Designació de la Comissió competent 80

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant el Ple perquè 
informi sobre els projectes normatius per a donar cobertura jurídica a la celebració 
d’un referèndum d’independència i sobre el procés de transitorietat
361-00011/11
Sol·licitud 80

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller d’Interior 
sobre l’activació del Penta a conseqüència d’un incident que es va produir a Ascó 
I el 23 de maig de 2017
354-00173/11
Canvi de Comissió tramitadora 81

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i Coneixement amb el 
conseller d’Empresa i Coneixement sobre l’activació del Penta a conseqüència d’un 
incident que es va produir a Ascó I el 23 de maig de 2017
354-00174/11
Canvi de Comissió tramitadora 81

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Pla de seguretat viària a Catalunya per als anys 2017-2019
334-00071/11
Presentació: Govern de la Generalitat 81

Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en data del 31 de 
març de 2017
334-00072/11
Presentació: Vicepresident del Govern de la Generalitat 83

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la Generalitat en data 
del 31 de març de 2017
334-00073/11
Presentació: Vicepresident del Govern de la Generalitat 83
Reg. 64450 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del Parlament, 
04.07.2017 83

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de l’endeutament de la Gene-
ralitat en data del 31 de març de 2017
334-00074/11
Presentació: Vicepresident del Govern de la Generalitat 83
Reg. 64450 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del Parlament, 
04.07.2017 83
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4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el compliment de les missions 
específiques del servei públic de competència de la Generalitat corresponent al 2016
337-00033/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 84



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

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

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

Imprès al Parlament

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

www.parlament.cat

www.parlament.cat


BOPC 459
6 de juliol de 2017

3.01.01. Projectes de llei 9 

3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11

PROPOSTES D’AUDIÈNCIA D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS I EXPERTS 

PRESENTADES PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Admissió a tràmit: Mesa de la CASF, 24.02.2017

Grup Parlamentari de Ciutadans (reg. 51894)
Proposta d’audiència en comissió d’Enric Morist i Güell, representant de la Creu 

Roja a Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació (tram. 352-01188/11).

Proposta d’audiència en comissió de Mohamed Alami Susi, president d’Itran, 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 
352-01189/11).

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Maria Cendón, representant de Sicar 
Adoratrius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discri-
minació (tram. 352-01190/11).

Proposta d’audiència en comissió de Guiomar Todó, representant de Save the 
Children a Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació (tram. 352-01191/11).

Proposta d’audiència en comissió de Ferran Busquets, representant d’Arrels, amb 
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 352-
01192/11).

Proposta d’audiència en comissió de Montse Pineda Lorenzo, representant de 
Creación Positiva, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació (tram. 352-01193/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Guillén, president del Comitè Català 
de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi)), amb relació al Projecte 
de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 352-01194/11).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació per la Inte-
gració Laboral - Mossos d’Esquadra amb Discapacitats (AILMED), amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 352-01195/11).

Grup Parlamentari Socialista (reg. 51902)
Proposta d’audiència en comissió de Lídia Puigvert, en representació de la Com-

munity of Researchers on Excellence for All (CREA) de la Universitat de Barce-
lona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
(tram. 352-01196/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Gajardo, secretària d’Igualtat de la Unió 
General de Treballadors, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i 
la no-discriminació (tram. 352-01197/11).

Proposta d’audiència en comissió de Núria Milà, en representació de l’entitat 
Dones Juristes, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació (tram. 352-01198/11).

Proposta d’audiència en comissió de Mar Serna, vicepresidenta de l’Associació 
de Dones Jutges d’Espanya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte 
i la no-discriminació (tram. 352-01199/11).
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Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot (reg. 51955)
Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Observatori contra 

l’Homofòbia amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discri-
minació (tram. 352-01200/11).

Proposta d’audiència en comissió de Joaquim Roqueta, en representació de Gais 
Positius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discrimina-
ció (tram. 352-01201/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Cuevas, portaveu de SOS Racisme, amb 
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 352-
01202/11).

Proposta d’audiència en comissió de Carmen Méndez, directora de la Funda-
ció Secretariat Gitano, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació (tram. 352-01203/11).

Proposta d’audiència en comissió de Mari Carmen Riu, presidenta de l’Associa-
ció Dones No Estàndards, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i 
la no-discriminació (tram. 352-01204/11).

Proposta d’audiència en comissió de Montse Pineda, coportaveu de la Platafor-
ma CEDAW Ombra Espanya, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de trac-
te i la no-discriminació (tram. 352-01205/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Garcia, secretària de la Dona i Cohesió 
Social de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya, amb relació al Projecte de llei 
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 352-01206/11).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell Nacional de 
Joventut de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació (tram. 352-01207/11).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació del Consell de la Gent 
Gran de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació (tram. 352-01208/11).

Grup Parlamentari Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (reg. 52002)
Proposta d’audiència en ponència de Fàtima Taleb, regidora de Badalona en 

Comú, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació 
(tram. 352-01209/11).

Proposta d’audiència en ponència d’Aziz Fayé, portaveu del Sindicat de Manters, 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 
352-01210/11).

Proposta d’audiència en ponència d’Alba Cuevas, representant de SOS Racisme, 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 
352-01211/11).

Proposta d’audiència en ponència de Santiago Alba Rico, escriptor i filòsof, amb 
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 352-
01212/11).

Proposta d’audiència en ponència d’Angela Davis, professora de filosofia de la 
Universitat de Califòrnia a Santa Cruz (Estats Units), amb relació al Projecte de llei 
per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 352-01213/11).

Proposta d’audiència en ponència de Patsili Toledo, membre de Feminicidio.net, 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 
352-01214/11).

Proposta d’audiència en ponència d’Eugeni Rodríguez, membre de l’Observatori 
contra l’Homofòbia, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no 
discriminació (tram. 352-01215/11).

Proposta d’audiència en ponència de Guillem Fernàndez, membre de Coop57, 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 
352-01216/11).
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Proposta d’audiència en ponència d’una representació del projecte Crimenesdeo-
dio.net amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació 
(tram. 352-01217/11).

Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 52040)
Proposta d’audiència en comissió de Tània Verge, representant de Feministes per 

la Independència, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no 
discriminació (tram. 352-01227/11).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Ca la Dona amb re-
lació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 352-
01228/11).

Proposta d’audiència en comissió de Montserrat Pineda, representant de Creació 
Positiva, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discrimina-
ció (tram. 352-01229/11).

Proposta d’audiència en comissió de Verònica Lafont, representant del col·lectiu 
LGTB Terrassa, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no dis-
criminació (tram. 352-01230/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Alba Garcia, representant de Comissions 
Obreres, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discrimina-
ció (tram. 352-01231/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Eva Gajardo, representant de la Unió Gene-
ral de Treballadors, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no 
discriminació (tram. 352-01232/11).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Viu Autisme amb re-
lació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 352-
01233/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Aina Masgoret Ràfols, representant de Save 
the Children, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discri-
minació (tram. 352-01234/11).

Proposta d’audiència en comissió de Marta Obdúlia, representant de la fundació 
ECOM, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discrimina-
ció (tram. 352-01235/11).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de SOS Racisme amb re-
lació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 352-
01236/11).

Proposta d’audiència en comissió de Natàlia Santandreu i Gràcia, representant 
de Dones Juristes, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no 
discriminació (tram. 352-01237/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Adriana Ribas, representant d’Amnistia In-
ternacional, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discri-
minació (tram. 352-01238/11).

Proposta d’audiència en comissió de Fernando Fuster-Fabra Fernández, membre 
de l’Observatori d’Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació al Projecte de llei 
per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 352-01239/11).

Proposta d’audiència en comissió de Jonathan Rodríguez, representant de Sitges 
Voluntaris Socials, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no 
discriminació (tram. 352-01240/11).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Federació de Perso-
nes Sordes de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no discriminació (tram. 352-01241/11).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de Pimec amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 352-01242/11).
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Proposta d’audiència en comissió d’Emilio Ruiz, representant del Casal Lambda, 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 
352-01243/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Antoni Guillén, president del Comitè Català 
de Representants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi), amb relació al Projecte 
de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 352-01244/11).

Proposta d’audiència en comissió de Rosa Cadena, representant de Dincat, amb 
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 352-
01245/11).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de l’Associació de Salut 
Mental Ponent amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no dis-
criminació (tram. 352-01246/11).

Proposta d’audiència en comissió de Francesc Xavier Jaurena, representant de 
Filnet, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació 
(tram. 352-01247/11).

Proposta d’audiència en comissió de Miguel Àngel Aguilar, membre del Servei 
de Delictes d’Odi i Discriminació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no discriminació (tram. 352-01248/11).

Proposta d’audiència en comissió de Meritxell Ocaña Llanes, representant del 
Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, amb relació al Projecte de llei per a 
la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 352-01249/11).

Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la Creu Roja de Cata-
lunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació 
(tram. 352-01250/11).

Proposta d’audiència en comissió d’Antonio Centeno, representant de Vida Inde-
pendent, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discrimina-
ció (tram. 352-01251/11).

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 52045)
Proposta d’audiència en comissió de Pablo Nuevo López, professor de dret a la 

Universitat Abat Oliba, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no discriminació (tram. 352-01252/11).

Proposta d’audiència en comissió de Xavier Torrens, professor de la Universitat 
de Barcelona, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discri-
minació (tram. 352-01253/11).

Proposta d’audiència en comissió de Josep Miró i Ardèvol, president d’e-Cristi-
ans, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
(tram. 352-01254/11).

ACORD DE LA COMISSIÓ I DE LA PONÈNCIA SOBRE LES AUDIÈNCIES 

PROPOSADES

Comissió d’Afers Socials i Famílies, 01.03.2016, DSPC-C 338 i «Ponència: Projecte de 

llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació», 29.03.2017, 29.05.2017, 15.05.2017

Comissió d’Afers Socials i Famílies, 01.03.2016, DSPC-C 338 i «Ponència:Projecte de 

llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació», 29.03.2017

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en 
Ponència
Compareixença en ponència de Ferran Busquets, en representació d’Arrels, amb 

relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-
00471/11).
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Compareixença en ponència d’una representació del Comitè Català de Represen-
tants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) amb relació al Projecte de llei per a 
la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-00472/11).

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

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

Compareixença en ponència d’una representació de SOS Racisme amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-00475/11).

Compareixença en ponència de Carmen Méndez, directora de la Fundació Secre-
tariat Gitano, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discri-
minació (tram. 353-00476/11).

Compareixença en ponència de Fàtima Taleb, regidora de l’Ajuntament de Ba-
dalona per Guanyem - Badalona en Comú, amb relació al Projecte de llei per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-00477/11).

Compareixença en ponència d’Aziz Fayé, portaveu del Sindicat Popular de Man-
ters, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
(tram. 353-00478/11).

Compareixença en ponència de Santiago Alba Rico, escriptor i filòsof, amb relació 
al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-00479/11).

Compareixença en ponència de Guillem Fernández, membre de Coop57, amb 
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-
00480/11).

Compareixença en ponència d’una representació de Ca la Dona amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-00481/11).

Compareixença en ponència de Fernando Fuster-Fabra Fernández, en represen-
tació de l’Observatori d’Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació al Projecte de 
llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-00482/11).

Compareixença en ponència d’Emilio Ruiz, en representació del Casal Lambda, 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 
353-00483/11).

Compareixença en ponència de Miquel Àngel Aguilar, en representació del Ser-
vei de Delictes d’Odi i Discriminació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació (tram. 353-00484/11).

Compareixença en ponència d’una representació de Vida Independent amb re-
lació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-
00485/11).

Compareixença en ponència de Patsilí Toledo, membre de Feminicidio.net, amb 
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació (tram. 353-
00486/11)

Aportacions per escrit d’organitzacions, grups socials i experts acordades
Aportació escrita de la Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei per 

a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00149/11).
Aportació escrita d’Itran amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte 

i la no-discriminació (tram. 343-00150/11).
Aportació escrita de Rosa Maria Cendón, en representació de SICAR Adora-

trius, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació(-
tram. 343-00151/11).

Aportació escrita de Save the Children amb relació al Projecte de llei per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00152/11).

Aportació escrita de Montse Pineda Lorenzo, en representació de Creació Posi-
tiva, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
(tram. 343-00153/11).
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Aportació escrita de l’Associació per la Integració Laboral - Mossos d’Esqua-
dra amb Discapacitats amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació (tram. 343-00154/11).

Aportació escrita del CREA de la Universitat de Barcelona amb relació al Pro-
jecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00155/11).

Aportació escrita d’Igualtat, de la Unió General de Treballadors, amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00156/11).

Aportació escrita de Mar Serna, en representació de Mujeres Juezas amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00157/11).

Aportació escrita de Gais Positius amb relació al Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00158/11).

Aportació escrita de l’Associació Dones No Estàndards amb relació al Projecte 
de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00159/11).

Aportació escrita de la Plataforma Cedaw Sombra amb relació al Projecte de llei 
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00160/11).

Aportació escrita de la Secretaria de la Dona i Cohesió Social de la Comissió 
Obrera Nacional de Catalunya amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació (tram. 343-00161/11).

Aportació escrita del Consell Nacional de Joventut de Catalunya amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00162/11).

Aportació escrita del Consell de la Gent Gran de Catalunya amb relació al Pro-
jecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00163/11).

Aportació escrita d’Àngela Davis, professora de filosofia de la Universitat de Ca-
lifòrnia a Sant Cruz, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la 
no-discriminació (tram. 343-00164/11).

Aportació escrita del projecte Crimenesdeodio.net amb relació al Projecte de llei 
per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00166/11).

Aportació escrita de Feministes per la Independència amb relació al Projecte de 
llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00167/11).

Aportació escrita d’LGTB Terrassa amb relació al Projecte de llei per a la igual-
tat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00168/11).

Aportació escrita de Viu Autisme amb relació al Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00169/11).

Aportació escrita de Marta Obdulia, en representació d’Ecom, amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00170/11).

Aportació escrita d’Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei per a 
la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00171/11).

Aportació escrita de Jonathan Rodríguez, en representació de Sitges Voluntaris 
Socials, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discrimina-
ció (tram. 343-00172/11).

Aportació escrita de la Federació de Persones Sordes de Catalunya amb rela-
ció al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-
00173/11).

Aportació escrita de Pimec amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de 
tracte i la no-discriminació (tram. 343-00174/11).

Aportació escrita de Rosa Cadena, en representació de Dincat, amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00175/11).

Aportació escrita de l’Associació Salut Mental Ponent amb relació al Projecte de 
llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00176/11).

Aportació escrita de Francesc Xavier Jaurena amb relació al Projecte de llei per 
a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00177/11).

Aportació escrita de Pablo Nuevo López, professor de dret de la Universitat Abat 
Oliba, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
(tram. 343-00178/11).
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Aportació escrita de Xavier Torrens, professor de la Universitat de Barcelona, 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 
343-00179/11).

Aportació escrita de Josep Miró i Ardèvol, president d’e-cristians, amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00180/11).

«Ponència:Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació», 29.05.2017

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts acordades en 
Ponència
Compareixença en ponència de l’adjunt general del síndic de greuges amb re-

lació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-
00545/11).

«Ponència:Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació», 15.05.2017

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts (canvi de 
tramitació de compareixences a aportacions per escrit)
Aportació escrita de Santiago Alba Rico, escriptor i filòsof, amb relació al Pro-

jecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00187/11)

TINGUDA DE LES COMPAREIXENCES D’ORGANITZACIONS, GRUPS SOCIALS 

I EXPERTS

«Ponència: Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació»

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts tingudes

El dia 8 de maig de 2017
Compareixença en ponència d’una representació de Dones Juristes amb relació al 

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.(tram. 353-00473/11).
Compareixença en ponència de Patsilí Toledo, membre de Feminicidio.net, amb 

relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no discriminació.(tram. 353-
00486/11).

Compareixença en ponència de Fernando Fuster-Fabra Fernández, en represen-
tació de l’Observatori d’Igualtat de Tracte i Oportunitats, amb relació al Projecte de 
llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.(tram. 353-00482/11).

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

El dia 15 de maig de 2017
Compareixença en ponència de Ferran Busquets, en representació d’Arrels, amb 

relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.(tram. 353-
00471/11).

Compareixença en ponència d’una representació del Comitè Català de Represen-
tants de Persones amb Discapacitat (Cocarmi) amb relació al Projecte de llei per a 
la igualtat de tracte i la no-discriminació.(tram. 353-00472/11).

Compareixença en ponència d’Emilio Ruiz, en representació del Casal Lambda, 
amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.(tram. 
353-00483/11).

Compareixença en ponència d’una representació de Vida Independent amb re-
lació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació.(tram. 353-
00485/11).
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El dia 29 de maig de 2017
Compareixença en ponència d’una representació de SOS Racisme amb relació al 

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-00475/11).
Compareixença en ponència de Carmen Méndez, directora de la Fundació Se-

cretariat Gitano, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-dis-
criminació (tram. 353-00476/11).

Compareixença en ponència d’Aziz Fayé, portaveu del Sindicat Popular de Man-
ters, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
(tram. 353-00478/11).

El dia 26 de juny de 2017
Compareixença en ponència de Miquel Àngel Aguilar, en representació del Ser-

vei de Delictes d’Odi i Discriminació, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat 
de tracte i la no-discriminació (tram. 353-00484/11).

El dia 3 de juliol de 2017
Compareixença en ponència de l’adjunt general del síndic de greuges amb re-

lació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-
00545/11).

Aportacions per escrit d’organitzacions, grups socials i experts rebudes

El dia 2 de maig de 2017
Aportació escrita de Rosa Cadena, en representació de Dincat, amb relació al 

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00175/11).

El dia 12 de maig de 2017
Aportació escrit de Francesc Xavier Jaurena amb relació al Projecte de llei per a 

la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00177/11).

El dia 16 de maig de 2017
Aportació escrit de l’Associació Dones No Estàndards amb relació al Projecte de 

llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00177/11).

El dia 22 de maig de 2017
Aportació escrit del CREA de la Universitat de Barcelona amb relació al Projec-

te de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00177/11).

El dia 24 de maig de 2017
Aportació escrita de Josep Miró i Ardèvol, president d’e-cristians, amb relació al 

Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00180/11).

El dia 30 de maig de 2017
Aportació escrita d’Amnistia Internacional amb relació al Projecte de llei per a 

la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00171/11).

El dia 31 de maig de 2017
Aportació escrita de la Creu Roja a Catalunya amb relació al Projecte de llei per 

a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00149/11).
Aportació escrita d’LGTB Terrassa amb relació al Projecte de llei per a la igual-

tat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00168/11).
Aportació escrita de Xavier Torrens, professor de la Universitat de Barcelona, 

amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 
343-00179/11).

Aportació escrita de Santiago Alba Rico, escriptor i filòsof, amb relació al Pro-
jecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00187/11)
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El dia 1 de juny de 2017
Aportació escrita de Pablo Nuevo López, professor de dret de la Universitat Abat 

Oliba, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació 
(tram. 343-00178/11).

El dia 2 de juny de 2017
Aportació escrita d’Ecom amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de trac-

te i la no-discriminació (tram. 343-00170/11).

El dia 6 de juny de 2017
Aportació escrita de Feministes per la Independència amb relació al Projecte de 

llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 343-00167/11).

El dia 8 de juny de 2017
Aportació escrita d’Esteban Ibarra Blanco, president de Moviment contra la In-

tolerància, amb relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discrimi-
nació (tram. 343-00166/11).

Compareixences d’organitzacions, grups socials i experts decaigudes
Compareixença en ponència de Fàtima Taleb, regidora de l’Ajuntament de Ba-

dalona per Guanyem - Badalona en Comú, amb relació al Projecte de llei per a la 
igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-00477/11).

Compareixença en ponència de Guillem Fernández, membre de Coop57, amb 
relació al Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-
00480/11).

Compareixença en ponència d’una representació de Ca la Dona amb relació al 
Projecte de llei per a la igualtat de tracte i la no-discriminació (tram. 353-00481/11).

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència acordada, 8 dies hàbils (del 07.07.2017 al 
18.07.2017).
Finiment del termini: 19.07.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de les associacions de persones consumidores  
de cànnabis
202-00090/10

DESIGNACIÓ DE MEMBRES DE LA COMISSIÓ PROMOTORA

Reg. 63935 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la Mesa del Parlament
Compareix Oriol Casals Madrid, en nom i representació de la Comissió Pro-

motora de la ILP La Rosa Verda, llei d’Associacions de Persones Consumidores de 
Cànnabis, i

Certifica
Que el senyor David Pere Martínez Oró forma part de la Comissió Promotora 

de la ILP.

Barcelona, 27 de juny de 2017
Oriol Casals Madrid, Comissió Promotora
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3.01.03. Decrets llei

Decret llei 3/2017, del 27 de juny, de mesures urgents per a la 
celebració d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, 
serveis i navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de 
govern
203-00010/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 64257 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.07.2017

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 4 de juliol de 2017, 
ha pres coneixement del Decret llei 3/2017, del 27 de juny, de mesures urgents per 
a la celebració d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i na-
vegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern, publicat al DOGC 
7401, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el controli pel 
procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 
30.06.2017.

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 27 de juny de 2017, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller d’Empresa i Coneixement, s’aprova la iniciativa SI-

G17EMC0505 Projecte de decret llei de mesures urgents per a la celebració d’elec-
cions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i 
constitució dels seus òrgans de govern.»

I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Decret llei 3/2017, de 27 de juny, de mesures urgents per a la celebració 
d’eleccions a les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i 
navegació de Catalunya i constitució dels seus òrgans de govern.

El president de la Generalitat de Catalunya,
Sia notori a tots els ciutadans que el Govern ha aprovat i jo, en nom del rei, i 

d’acord amb el que estableix l’article 67.6 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, 
promulgo el següent

Decret llei

Preàmbul
Amb data 21 d’abril de 2017 la Conferència sectorial de comerç interior con-

vocada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat ha acordat l’obertura del procés 
electoral per elegir els membres dels òrgans de govern de les cambres, a realitzar 
entre els dies 2 d’octubre de 2017 i 30 de setembre de 2018.

L’article 10 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril, bàsica de les cambres oficials de comerç, 
indústria, serveis i navegació (BOE 80, de 2.4.2014), estableix que el Ple d’aques-
tes corporacions ha d’estar compost per un número no inferior a 10 ni superior a 60 
vocals, dels quals, com a mínim, dos terços han de ser els representants elegits per 
sufragi de totes les empreses en atenció a la representativitat dels diferents sectors 
econòmics determinada segons els criteris que estableixi l’Administració tutelant.

L’altre terç dels representants ha d’estar format, en la forma que determini l’Ad-
ministració tutelant, no només per representants de les empreses i les persones de 
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prestigi reconegut en la vida econòmica dins la circumscripció de cada cambra, 
proposats per les organitzacions empresarials més representatives, sinó també per 
representants de les empreses de major aportació voluntària en cada demarcació.

El nombre de vocals que preveu l’article 22 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, 
de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de Catalunya i del Consell 
General de les Cambres (DOGC 3671, de 5.7.2002), supera el nombre màxim de la 
norma bàsica, que estableix el nombre de representants de totes les empreses elegits 
per sufragi entre 10 i 60, els quals han d’elegir la resta de representants, en nombre 
entre el 10 i el 15% dels anteriors, entre les persones de reconegut prestigi en la vida 
econòmica de l’àmbit territorial de la cambra proposades per les organitzacions em-
presarials més representatives en l’àmbit territorial de la cambra corresponent.

Per tant, és necessari modificar abans de l’inici del procés electoral l’esmentada 
Llei 14/2002, de 27 de juny, per tal d’adaptar-la a la nova regulació del Ple que esta-
bleix l’article 10 de la Llei 4/2014, d’1 d’abril.

El Decret 397/1996, de 12 de desembre, sobre els censos electorals de les cam-
bres oficials de Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya (DOGC 2294, de 
18.12.1996), aprova la Instrucció que estableix els criteris de classificació del cens 
electoral de les cambres i l’assignació de vocals representants en els plens respec-
tius, i preveu –com una de les variables de la distribució dels vocals en categories– 
la seva aportació als recursos camerals permanents. Aquest és un indicador obsolet 
des de l’eliminació del recurs cameral permanent pel Reial decret llei 13/2010, de 3 
de desembre, d’actuacions en l’àmbit fiscal, laboral i liberalitzadores per fomentar 
la inversió i la creació d’ocupació (BOE 293, de 3.12.2010); d’altra banda, el Decret 
s’articula basant-se en la Classificació catalana d’activitats econòmiques (CCAE) de 
1993, que ha quedat superada per la CCAE vigent de 2009.

Per tot això exposat és necessari establir les adaptacions corresponents per tal 
de poder aplicar la Instrucció que aprova el Decret 397/1996, de 12 de desembre, 
abans esmentat, als censos electorals de les cambres oficials de Comerç, Indústria i 
Navegació de Catalunya.

La urgència de la modificació de la Llei 14/2002, de 27 de juny, per a l’adaptació 
de la Instrucció dels censos electorals de les cambres oficials de Comerç, Indústria 
i Navegació de Catalunya, es fonamenta en la seqüència d’actes jurídics necessaris 
que han de precedir l’obertura del procés electoral, el 2 octubre de 2017, data a par-
tir de la qual les cambres estan obligades a exposar públicament els censos, fet que 
requereix, prèviament, que les cambres hagin pogut adequar els seus reglaments de 
règim interior.

Un cop fetes les adaptacions a l’ordenament jurídic general, cada cambra ha de 
modificar en conseqüència el seu reglament de règim interior i sol·licitar la seva 
aprovació a l’òrgan tutelar. Les modificacions al reglament de règim interior són, 
en resum, les següents: determinar el nombre total de vocals del Ple i el nombre de 
vocals que correspon al grup de sufragi, al grup d’empreses aportadores i al grup de 
vocals de reconegut prestigi; determinar el sistema d’elecció dels vocals de cada un 
dels grups esmentats; en particular, i pel que fa als vocals de sufragi, determinar la 
classificació dels censos electorals i l’assignació de vocals de sufragi sectorial a cada 
sector, a partir dels criteris d’importància econòmica vigents; regular la constitució 
del Ple amb els tres grups de vocals, i regular la cobertura de les vacants.

Correspon a l’òrgan tutelar, com s’ha dit, l’aprovació, en un termini de tres me-
sos, dels reglaments de règim interior de les cambres i llurs modificacions (article 48 
de la Llei 14/2002, de 27 de juny, esmentada). Aquesta aprovació s’ha de fer efectiva 
abans de l’inici del període electoral (2 octubre de 2017). És per això que es conclou 
que el termini per adequar el marc normatiu esmentat i permetre així que les cam-
bres efectuïn les modificacions necessàries als seus reglaments de règim interior se 
situa a la primeria del mes de juliol de 2017.
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L’organització, la planificació i l’execució del procés electoral es regula al Decret 
19/2006, de 14 de febrer, sobre el règim electoral de les cambres oficials de comerç, 
indústria i navegació de Catalunya i la constitució dels òrgans de govern del Con-
sell General de les Cambres (DOGC 7599, de 16.2.2006). Aquest Decret no preveu 
la possibilitat del vot electrònic ni dels mitjans electrònics en general com a canal 
de comunicació entre cada cambra i els seus candidats i electors, tots ells empre-
ses. Tampoc inclou la incorporació dels vocals de l’article 10.2.c) de la citada Llei 
4/2014, d’1 d’abril, en la constitució del Ple de cada cambra, ni el sistema de pro-
visió de les vacants. Igualment, el Decret 19/2016, de 14 de febrer, preveu un siste-
ma d’elecció de vocals de reconegut prestigi en la vida econòmica de l’àmbit de la 
cambra, a proposta de les organitzacions empresarials, que difereix del sistema de 
la Llei 4/2014, d’1 d’abril.

Per tant, és necessari establir amb caràcter urgent, i en tot cas amb una anticipa-
ció suficient a la convocatòria pròpiament dita de les eleccions, una normativa actu-
alitzada als criteris que marca la legislació bàsica.

La necessitat d’una intervenció legislativa immediata que garanteixi la realitza-
ció del procés electoral en les dates previstes justifica que el Govern faci ús de la 
facultat legislativa excepcional del decret llei reconeguda a l’article 64 de l’Estatut 
d’autonomia de Catalunya, ja que es dona el supòsit de fet que l’habilita, és a dir, la 
necessitat extraordinària i urgent.

Atès que el decret llei és un recurs extraordinari i que, per tant, se n’ha de fer un 
ús limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d’urgents i conve-
nients, i que la present disposició abasta aquells aspectes estrictament necessaris per 
poder endegar el procés electoral; Vist que l’aprovació d’aquest Decret llei no exclou 
en cap cas la necessitat de fer una regulació completa de les cambres oficials de co-
merç, indústria, serveis i navegació de Catalunya que desenvolupi tots els aspectes 
normatius implicats en aquestes corporacions, més enllà del procés electoral i de la 
constitució dels seus òrgans de govern; En virtut del que preveu l’article 38 de la Llei 
13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern (DOGC 
5256, de 12.11.2008); Per tot això exposat, en ús de l’autorització que concedeix l’ar-
ticle 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, a proposta del conseller d’Empresa i 
Coneixement i d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1. Composició del Ple de les cambres oficials de comerç, 
indústria, serveis i navegació
1.1 Es modifica l’apartat 1 de l’article 22 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, que 

queda redactat de la manera següent:
«1 El Ple és l’òrgan suprem de govern i representació de la cambra en el qual te-

nen representació tots els electors. Està compost per un nombre d’entre 10 i 60 vo-
cals, d’acord amb el reglament de règim interior respectiu, mitjançant els membres 
següents:

»a) Un mínim de 2/3 (dos terços) dels vocals són elegits mitjançant sufragi lliure, 
igual, directe i secret entre tots els electors de la cambra. Aquests vocals s’han de 
distribuir en grups, categories i, si escau, subcategories, de manera que hi estiguin 
representats els interessos econòmics generals i hi tinguin una presència adequada 
les diverses modalitats comercials, industrials, de serveis i, si escau, navilieres dels 
àmbits territorials respectius, d’acord amb la importància econòmica relativa dels 
diferents sectors econòmics. Els sectors econòmics estan representats al Ple en fun-
ció de la seva contribució al PIB, l’ocupació i el nombre d’empreses. Si per un grup, 
categoria o, si escau, subcategoria només hi hagués un candidat proclamat, s’enten-
drà elegit sense necessitat de votació.

»b) El 10% dels vocals són persones de reconegut prestigi en la vida econòmica 
de la circumscripció de la cambra, i els proposaran les organitzacions empresarials 
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que, sent intersectorials i territorials alhora, tinguin reconeguda la condició de més 
representatives a Catalunya. Alternativament, les organitzacions empresarials inter-
sectorials implantades a l’àmbit territorial de cada cambra que estiguin afiliades, fe-
derades o confederades a les organitzacions empresarials més representatives poden 
proposar vocals, amb el consentiment previ de les més representatives.

»c) La resta de vocals són representants de les empreses de major aportació vo-
luntària a la cambra, d’acord amb el sistema d’elecció que estableixi el reglament de 
règim interior de la cambra. Aquestes empreses han de mantenir l’aportació durant 
tot el mandat, de manera que l’incompliment d’aquesta condició suposa la pèrdua de 
la condició de membre del Ple».

1.2 Es modifica l’apartat 3 de l’article 22 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, que 
queda redactat de la manera següent:

«3 El Ple es constitueix dins el mes següent a la data de les eleccions. L’òrgan tu-
telar, prèvia consulta a les cambres, ha de fixar la data de la sessió constitutiva, que 
presidirà el titular de l’òrgan tutelar o la persona en qui delegui. Per a la constitució 
vàlida del Ple s’hi han d’incorporar tots els vocals que preveu l’article 22.1».

Article 2. El president o la presidenta
Es modifica l’apartat 1 de l’article 26 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, que que-

da redactat de la manera següent:
«1 El president o la presidenta, elegit pel Ple d’entre els vocals que preveu l’arti-

cle 22.1 d’acord amb el que determini el reglament de règim interior de la cambra 
respectiva, exerceix la representació de la cambra i la presidència de tots els seus 
òrgans col·legiats, i és responsable de l’execució dels seus acords. El president o la 
presidenta és elegible per un màxim de 2 mandats consecutius».

Disposició addicional primera
L’exercici del vot es fa de manera presencial o amb l’emissió de vot electrònic, 

d’acord amb la regulació que s’estableixi.
Es podrà habilitar la possibilitat d’emetre el vot per correu postal si concorren 

circumstàncies que impedeixin la implementació del vot electrònic amb les garan-
ties que reconeix la legislació electoral.

Disposició addicional segona
Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya han 

de formar i revisar els seus censos electorals d’acord amb l’article 17.3 de la Llei 
14/2002, de 27 de juny, de les cambres oficials de comerç, indústria i navegació de 
Catalunya i del Consell General de Cambres (BOE 177, de 25.7.2002).

En l’aplicació de la Instrucció sobre els censos electorals de les cambres ofi-
cials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya, aprovada pel Decret 
397/1996, de 12 de desembre, sobre els censos electorals de les cambres oficials de 
Comerç, Indústria i Navegació de Catalunya (DOGC 2294, 18.12.1996), les cambres 
han de tenir en consideració que:

Cada cambra ha de determinar el nombre de vocals que compondran el Ple 
d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 14/2002, de 27 de juny, esmentada, en la redac-
ció que dona l’article 1 d’aquest Decret llei.

La classificació en grups i categories de les empreses que integren el cens elec-
toral es farà aplicant la CCAE vigent. A aquests efectes, les cambres disposaran de 
les darreres dades facilitades per l’IDESCAT a instàncies de l’òrgan tutelar.

En la distribució dels vocals en categories no s’aplicarà com a variable l’aporta-
ció als recursos camerals permanents.

Les cambres oficials de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya han 
d’instar davant l’òrgan tutelar l’aprovació de les modificacions dels seus reglaments 
de règim interior, per tal d’adequar-los a les previsions d’aquest Decret llei, fins a un 
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mes abans de l’obertura del procés electoral. En el cas que l’últim dia del termini 
sigui inhàbil, s’entén prorrogat al primer dia hàbil següent.

Disposició transitòria
Les persones que a l’entrada en vigor d’aquest Decret llei hagin exercit el càrrec 

de president o presidenta durant dos mandats consecutius, podran ser reelegides no-
més per un tercer mandat consecutiu.

Disposició final
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya.

Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals pertoqui el 
facin complir.

Barcelona, 27 de juny de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Jordi 

Baiget i Cantons, conseller d’Empresa i Coneixement

Antecedents del Decret llei
1. Carta de comunicació a la Secretaria del Govern de l’inici de la tramitació i 

justificant de tramesa.
2. Informe sobre la necessitat de la seva tramitació.
3. Informe jurídic.
4. Fitxa tècnica.

N. de la r.: Els antecedents del Decret llei poden ésser consultats a l’Arxiu del Par-
lament.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’escola pública a Sant Vicenç dels Horts
250-01072/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.
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Proposta de resolució sobre la presència d’animals de companyia en 
el transport públic
250-01073/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer de Sant 
Pere Més Baix, de Barcelona
250-01074/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

Proposta de resolució sobre la seguretat al voltant del carrer d’en 
Robador, de Barcelona
250-01075/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.
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Proposta de resolució sobre la redacció d’un informe sobre béns 
immatriculats
250-01076/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

Proposta de resolució sobre la justícia juvenil
250-01077/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

Proposta de resolució sobre la implantació del codi Risc Suïcidi amb 
perspectiva de gènere
250-01078/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.
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Proposta de resolució sobre la preservació del litoral del Maresme
250-01080/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Olesa de Montserrat
250-01081/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

Proposta de resolució sobre les esterilitzacions forçoses de dones 
peruanes
250-01082/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.
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Proposta de resolució sobre l’accés dels joves a l’habitatge de 
lloguer
250-01083/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

Proposta de resolució sobre les alternatives de tinença d’habitatge i 
d’accés a l’habitatge per a joves
250-01084/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

Proposta de resolució sobre l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i 
l’accés dels joves a l’habitatge de lloguer
250-01085/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Polítiques de Joventut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.
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Proposta de resolució sobre el reforç de les connexions del camí de 
Sant Jaume a Catalunya amb les rutes principals d’aquest camí
250-01086/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

Proposta de resolució sobre la signatura d’un memoràndum d’entesa 
amb la Secretaria General Iberoamericana per a impulsar la mobilitat 
d’estudiants i professors d’universitats i de centres de recerca 
iberoamericans
250-01087/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.
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Proposta de resolució sobre un ús racional dels polígons industrials, 
d’activitat econòmica i logístics
250-01089/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.
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Proposta de resolució sobre el garantiment que la temperatura de les 
aules s’ajusta a la legislació
250-01092/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

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

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 07.07.2017 al 17.07.2017).
Finiment del termini: 18.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

Proposta de resolució sobre la carretera B-500 al pas per Sant Fost 
de Campsentelles
250-01094/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 63801 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Jordi Terrades i Santacreu, diputat 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 la carretera B-500 
al seu pas pel municipi de Sant Fost de Campsentelles (Vallès Oriental), per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el text següent: 

Exposició de motius
Sant Fost de Campsentelles està travessat per la carretera B-500 que va de Ba-

dalona a Mollet del Vallès a través de la serralada prelitoral, molt transitada entre el 
Maresme i el Vallès Oriental. De fet, la carretera divideix el municipi per la meitat, 
i hi circulen unes mitjanes de 360.000 vehicles al mes.

En els trams més sensibles per la proximitat al CAP, al pavelló esportiu i les es-
coles, l’Ajuntament ha instal·lat un semàfor amb càmera que és ignorat per uns 1.000 
vehicles cada mes, el que ja dóna la mida del problemes de seguretat d’aquesta via.

L’any 2006, la Direcció General de Carreteres formulà un projecte de variant, 
que a banda d’algun aspectes conflictius des del punt de vista del seu impacte am-
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biental, introduïa la previsió d’un peatge. La negociació entre l’Ajuntament i la Ge-
neralitat sobre la variant, traçat, impactes o peatge s’aturà per raó de la dificultats 
pressupostàries, i es posposà l’actuació a curt termini.

Però els veïns i veïnes de Sant Fost de Campsentelles segueixen patint la situació 
de risc d’accidents i suportant els problemes de sorolls, contaminació i incomoditats 
per l’elevat volum de mobilitat, i en tot aquest temps no han deixat de reclamar una 
solució. Darrerament l’Ajuntament ha proposat a la Direcció General d’Infraestruc-
tures de Mobilitat Terrestre una proposta de desviament provisional que alliberés 
el tram que afecta al nucli urbà, des del PK 9,8 Can Romagosa al PK 12,8 accés al 
Besòs.

Aquesta variant, tot i no abordar una solució a tot el traçat de la B-500, permet 
una actuació amb un cost més assumible i que soluciona els actuals problemes al 
terme municipal de Sant Fost de Campsentelles.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a redactar el projecte de traçat de des-

viament provisional de la carretera B-500 al seu pas pel municipi de Sant Fost de 
Campsentelles (Vallès Oriental), d’acord amb el punt 21 de la Disposició addicional 
87 de la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2017.

Palau del Parlament, 26 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Jordi Terrades i Santacreu, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la substitució del personal sanitari 
jubilat i sobre els recursos econòmics als centres d’atenció primària 
del Consorci Sanitari de Terrassa
250-01095/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 64032 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, 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 resolu-
ció sobre la substitució del personal sanitari jubilat i sobre els recursos econòmics 
als centres d’atenció primària del consorci sanitari de Terrassa, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Consorci Sanitari de Terrassa (CST) viu una situació crítica. Només en un 

any, 2016-2017 s’han jubilat 16 professionals sanitaris, entre infermers/res i metges/
ses, que prestaven els seus serveis en el 7 centres que conformen el consorci. Els 
professionals sanitaris d’aquests centres depenen de l’Institut Català de la Salut, i els 
que s’han anat jubilant no han estat substituïts ni tampoc els professionals que han 
agafat baixes laborals. L’argument que es dóna és que aquest personal no és del CST.

La conseqüència és que a Terrassa hi ha milers de malalts sense metge de cap-
çalera i són amb els noms dels metges jubilats. La situació és especialment dolen-
ta al CAP Sant Llàtzer– un dels centres del consorci– on hi ha fins a 8500 adults i 
2600 nens i nenes sense metge de família o pediatre assignat per la falta de personal 
substitut. En aquest mateix CAP, el personal sanitari ha denunciat que a més de la 
sobrecàrrega de treball, per la mancança de professionals substituts, hi ha problemes 
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de manteniment de l’edifici i mobiliari (pintura, rajoles, finestres, cadires, consultes) 
i del equipament mèdic (esfigmos, otoscopis...).

Per tant, a més de la manca de recursos humans, els centres d’atenció primària 
del municipi de Terrassa es troben en situació precària per manca de recursos tant 
de manteniment com estructurals.

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. Substituir, en els propers 4 mesos, les places vacants del personal jubilat del 

Consorci Sanitari de Terrassa amb professionals amb condicions laborals equipa-
rables.

2. Dotar econòmicament al Consorci Sanitari de Terrassa per què pugui cobrir 
les futures places vacants produïdes per la jubilació de personal el propers anys.

3. Controlar el personal derivat que treballa al Consorci Sanitari de Terrassa però 
es plantilla de l’Institut Català de la Salut perquè la seva tasca, remuneracions, co-
bertura de baixes i jubilacions, i els drets laborals no es vegin menystinguts.

4. Dotar de recursos econòmics suficients els Centres d’Atenció Primària de Ter-
rassa perquè puguin realitzar la seva activitat en condicions laborals i d’assistència 
sanitària de manera digna.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2017
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, dipu-

tada, GP CSP

Proposta de resolució sobre les onades de calor als centres escolars
250-01096/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 64079 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, 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’onada de calor als 
centres escolars, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Els darrers dies Catalunya ha patit una onada de calor, coincidint amb la recta 

final del curs escolars 2016-2017, que ha provocat que els termòmetres hagin pujat a 
més de 30 graus centígrads a les aules, intensificant-se en els centres que tenen bar-
racons, perquè aquests es sobreescalfen.

Les darreres setmanes de juny s’han registrat a Catalunya temperatures de fins 
a 34 graus dins les aules. Amb aquestes temperatures els alumnes pateixen cansa-
ment, desànim, irritabilitat, pèrdua de concentració i incomoditat. En els casos més 
greus els infants poden patir vòmits, deshidratació, baixades de tensió arterial i fins 
i tot els efectes de l’anomenat cop de calor.

Molts centres escolars pateixen deficiències estructurals dels edificis, com ara aï-
llaments defectuosos, persianes trencades, mala orientació, edificis nous amb grans 
finestrals però sense umbracles, patis sense ombra, falta d’equips de refrigeració o 
ventiladors, que agreugen més el problema.
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Les escoles combaten la calor refrescant els alumnes, allargant les hores de pati, 
remullant-los i hidratant-los amb aigua, però cada centre escolar fa el que creu més 
convenient per la falta d’un protocol que estableixi les mesures a portar a terme per 
garantir la salut dels alumnes i dels professionals dels centres. Però els sindicats han 
denunciat que els centres no estan preparats per garantir que les temperatures dins 
les aules es mantinguin dins els límits, entre 17 i 27 graus centígrads, que estableix 
el Reial Decret 486/1997 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs 
de treballs

La resposta que ha donat el Departament d’Ensenyament és que l’onada de calor 
és un episodi puntual que es pot combatre donant als nens tanta aigua com sigui ne-
cessària i no programant exercici físic durant la franja horària de més calor. Segons 
la Consellera d’Ensenyament, els centres escolars ja prenen les mesures necessàries 
perquè cap infant no es vegi afectat per la calor.

El Govern de la Generalitat és el responsable de preveure els recursos dels edifi-
cis (estructures, materials amb prestacions tèrmiques, làmines exteriors, vidres do-
bles, sistemes de renovació de l’aire, tendals, aires condicionats, ventiladors, etc.), 
per evitar que els alumnes i els treballadors dels centres puguin patir els efectes 
provocats per les altes temperatures. El Govern ha de dotar els centres dels recursos 
i els protocols necessaris per combatre les onades de calor als centres escolars de 
Catalunya i evitar posar en risc la salut dels infants.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Elaborar, i donar a conèixer a tots els centres escolars, un protocol per comba-

tre les onades de calor dins les aules.
2. Fer un estudi de cadascun dels centres escolars per determinar les mesures ne-

cessàries per la millora de l’aïllament tèrmic i les deficiències dels edificis.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC 

Proposta de resolució sobre el manteniment del Parc de Bombers del 
Pont de Suert
250-01097/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 64089 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

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

Javier Rivas Escamilla, diputado del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo 
con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, pre-
sentan la Propuesta de resolución sobre el mantenimiento del parque de bomberos 
del Pont de Suert, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Interior, con el si-
guiente texto: 

Exposición de motivos
Desde el parque de bomberos del Pont de Suert se prestan los servicios propios 

del cuerpo para toda la comarca del Alta Ribagorça, con un valor añadido en sus 
servicios debido a su pelicular situación geográfica. Dicho parque se encuentra en el 
acceso al Parque Nacional de Aigüestortes y a pie de la N-230, una carretera de alta 
siniestralidad en la zona montañosa. Y debe destacarse que atiende, entre otros ser-
vicios, la prevención y extinción de incendios, tanto en edificación como en medio 
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natural, en una zona de alto valor ecológico. Además, el parque de bomberos de la 
Generalitat más próximo se encuentra a una hora y veinte minutos.

En la actualidad el parque está atendido por tan solo ocho bomberos voluntarios, 
cifra totalmente insuficiente para atender con garantías de eficacia y seguridad la 
comarca ribagorçana, derivando a los actuales voluntarios un sobreesfuerzo y una 
responsabilidad que no les corresponde.

Hace más de un año que la actual plantilla ha solicitado el incremento de efecti-
vos para poder desempeñar sus funciones, pero hasta la fecha no han obtenido res-
puesta del Govern. Y ante esta situación de abandono, por responsabilidad y ante 
el peligro que se puede derivar de esta falta de recursos, se anunció por parte del 
Govern que el próximo 30 de junio se cerrará el parque, dejando sin servicio de pro-
ximidad a toda la zona afectada.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a: 
1. Asegurar la continuidad del actual Parque de Bomberos del Pont de Suert.
2. Elaborar e implementar un plan de dotación de los recursos humanos y mate-

riales suficientes en función de las necesidades derivadas de la estacionalidad.

Palacio del Parlamento, 28 de junio de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Jean Castel Sucarrat, Javier Ri-

vas Escamilla, diputados, GP Cs

Proposta de resolució de solidaritat amb el Rif
250-01098/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 64092 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat 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 en solida-
ritat amb el Rif, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat mes d’octubre, Mohssine Fikri, venedor ambulant a qui la policia va 

requisar el producte del qual depenia la seva subsistència familiar, va morir tractant 
de rescatar la mercaderia d’un camió d’escombraries, en el qual Mohssine va ser 
assassinat al ser triturat per ordre policial. Des de llavors, se succeeixen manifesta-
cions en diferents punts del Rif i del conjunt del Marroc.

Les protestes exigeixen la fi de la marginació de comunitats senceres, la precària 
situació econòmica a la que els han empès les mesures neoliberals del Govern mar-
roquí, i la millora dels accessos als serveis públics, a més de denunciar la corrup-
ció i la militarització de la zona. Les autoritats marroquines han respost reprimint 
les protestes socials amb brutalitat, i com a conseqüència s’ha produït una onada 
de batudes i detencions de desenes de manifestants, activistes i blocaires que han 
anat documentant i publicant en xarxes socials els esdeveniments desenvolupats des 
d’octubre. La detenció de Nasser Zazafi, líder del Moviment Popular d’Alhucemas, 
lluny d’aconseguir el seu objectiu de frenar la mobilització, l’ha intensificat.
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Entre el 26 i el 31 de maig de 2017, les forces de seguretat van detenir almenys a 
71 persones després de les protestes d’Alhucemas i en les ciutats veïnes de Imzou-
ren, Beni Bouayach i Nador. Algunes protestes van acabar en enfrontaments en els 
quals els manifestants van llançar pedres contra les forces de seguretat i aquestes, 
en ocasions, van usar canons d’aigua i gas lacrimogen contra les persones que pro-
testaven i va haver-hi desenes de detencions. A dia d’avui, han estat detinguts més 
de cent persones, entre la qual es troben dones com Silya Ziani, una altra de les di-
rigents de les protestes.

Tot i la repressió que estan patint els qui protesten, les manifestacions no han 
cessat, arribant a superar les 100.000 persones en algunes ocasions. A més les dones 
han adquirit un paper protagonista en aquestes mobilitzacions.

En diverses ciutats d’Europa s’estan realitzant concentracions i manifestacions 
de solidaritat amb el poble del Rif. Lluny d’exigir el respecte als drets humans, les 
autoritats de l’Estat espanyol s’han situat com a còmplices d’aquesta situació. La col-
laboració estreta que es manté amb la monarquia corrupta i autoritària del Marroc 
dóna suport polític a aquesta repressió.

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 fer a els gestions necessàries davant 

el Govern de l`Estat perquè: 
1. Expressi la nostre solidaritat amb els rifenys i rifenyes, així com amb el con-

junt del Marroc, en la seva lluita per millorar les condicions de vida de la seva po-
blació.

2. Condemni la repressió i les detencions que estan patint els i les manifestants.
3. Traslladi a les autoritats espanyoles i europees, a través del Ministeri d’Afers 

Exterior i l’Alta Representant per a Afers Exteriors de la UE, la necessitat de sus-
pendre els acords que es mantenen amb el Regne del Marroc fins que no es garan-
teixi una política de compliment dels drets humans.

Palau del Parlament, 28 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 9/2017, sobre el 
Centre d’Alt Rendiment Esportiu, corresponent al 2015
256-00034/11

PRESENTACIÓ: JAUME AMAT I REYERO, DE LA SINDICATURA DE COMPTES 

DE CATALUNYA

Reg. 64067 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 04.07.2017

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

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-

https://www.parlament.cat/document/publicacions/224879.pdf
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lització núm. 9/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Centre d’Alt Ren-
diment Esportiu, exercici 2015.

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

Barcelona, 28 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 07.07.2017 al 20.07.2017).
Finiment del termini: 21.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

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 (reg. 64033).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 18.07.2017 al 21.07.2017).
Finiment del termini: 24.07.2017; 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 PPC; GP Cs (reg. 64471; 64544).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 1 dia hàbil; última.
Finiment del termini: 05.07.2017; 12:00 h.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/224879.pdf
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4. Informació

4.40. Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Resolució de la presidència del Parlament per la qual es fa pública 
la renúncia d’Oriol Mir Puigpelat a la condició de membre de la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública

COMUNICACIÓ

Presidència del Parlament
Faig constar que, en data de l’1 de juliol de 2017, Oriol Mir Puigpelat ha renun-

ciat a la condició de membre de la Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Infor-
mació Pública, càrrec per al qual va ésser elegit pel Parlament en la sessió plenària 
tinguda el 30 d’abril de 2015, d’acord amb l’article 40 de la Llei 19/2014, del 29 de 
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05. Comissions legislatives

Composició de la Comissió d’Ensenyament
410-00005/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 63936 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.07.2017

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

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Ensenyament
Alta: Jordi Cuminal i Roquet
Baixa: Marta Pascal i Capdevila

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió d’Interior
410-00007/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 64254 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.07.2017

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

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Interior
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Alta: Maria Senserrich i Guitart
Baixa: Montserrat Candini i Puig 
Així mateix es nomena a la diputada Maria Senserrich i Guitart com a Portaveu 

de la Comissió d’Interior, atesa la renúncia del diputat Lluís Guinó a la seva condi-
ció de portaveu.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió del Reglament
410-00016/11

SUBSTITUCIÓ DE DIPUTATS

Reg. 63937 / Coneixement: Mesa del Parlament, 04.07.2017

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

amb el que estableix el Reglament del Parlament, comunica els següents canvis 
d’adscripcions de diputats a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió del Reglament
Alta: Jordi Cuminal i Roquet
Baixa: Marta Pascal i Capdevila

Palau del Parlament, 27 de juny de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 327/XI, sobre la cobertura  
de l’atenció bucodental i oftalmològica integral dels menors d’edat
290-00302/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64017 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 327/XI, sobre la 
cobertura de l’atenció bucodental i oftalmològica integral dels menors d’edat (tram. 
290-00302/11), us informo del següent:

Amb l’objectiu de prestar una assistència sanitària de qualitat, els principis inspi-
radors del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 i de la cartera de serveis del sistema 
públic de salut a Catalunya es fonamenten en tres eixos principals:

– La promoció de la salut i la prevenció de la malaltia.
– L’equitat, l’eficiència i la qualitat dels serveis.
– La satisfacció dels usuaris.
Pel què fa a l’atenció als infants, les activitat de promoció d’hàbits saludables i 

higiene són bàsiques per a assolir els millors resultats en salut, maximitzant el valor 
dels recursos destintats a aquestes accions.
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En aquest sentit, el Servei Català de la Salut (CatSalut) en col·laboració amb 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya (ASPCAT), duu a terme activitats preventi-
ves que permetran als infants d’avui gaudir d’una millor salut quan assoleixin l’edat 
adulta.

L’atenció bucodental és un dels aspectes més emblemàtics pel què fa a la millora 
de resultats en salut quan la prevenció es duu a terme diàriament i amb un segui-
ment periòdic. En aquest sentit, la cartera de serveis d’atenció primària inclou:

1. Informació, educació per a la salut i, si s’escau, ensinistrament en matèria d’hi-
giene i salut bucodental.

2. Tractament de processos aguts odontològics, entenent per tals els processos 
infecciosos i/o inflamatoris que afecten l’àrea bucodental, traumatismes osseoden-
taris, ferides i lesions a la mucosa oral, així com la patologia aguda de l’articulació 
temporomandibular.

3. Consell bucodental, tractament farmacològic de la patologia bucal que ho re-
quereixi, exodòncies, exodòncies quirúrgiques, cirurgia menor de la cavitat oral, 
revisió oral per a la detecció precoç de lesions premalignes i, si s’escau, biòpsia de 
lesions mucoses.

4. Alguns tractaments, com els tractaments ortodòntics, les exodòncies i els im-
plants dentaris estan inclosos en casos de pacients que pateixen seqüeles degudes 
a causes específiques (derivades de patologia cancerígena, malaltia genètica o trau-
matisme).

L’atenció a la hipoacúsia (sordesa) també està àmpliament definida i implemen-
tada entre el CatSalut i l’ASPCAT mitjançant el Protocol per a la detecció precoç, el 
diagnòstic, el tractament i el seguiment de la hipoacúsia neonatal.

A través de l’aplicació d’aquest protocol, des del 2010, s’està fent un cribratge per 
tal que la detecció de la hipoacúsia es faci en l’edat més precoç possible i els infants 
tinguin un desenvolupament integral. En cas que la confirmació diagnòstica esta-
bleixi la necessitat de posar un audiòfon o un implant coclear, es fa la prescripció, 
el tractament i el seguiment rehabilitador corresponent. També es coordina aquesta 
tasca sanitària amb professionals de l’àmbit social i educatiu.

L’atenció oftalmològica en la infància compta també amb el suport d’activitats 
preventives establertes per la Secretaria de Salut Pública mitjançant el Protocol d’ac-
tivitats preventives i promoció de la salut en edat pediàtrica. La pràctica d’aquest 
protocol estableix el cribratge per detectar possibles anomalies de l’aparell ocular. 
Des del primer mes de vida fins als 14 anys es fan revisions als centres d’atenció 
primària (CAP) i, si s’escau, es deriva l’infant a un especialista.

Les lents per a la correcció dels defectes de refracció s’inclouen en cartera de 
serveis en cas que siguin patologies derivades de traumatisme, malaltia genètica o 
càncer (criteri general a tota la cartera de serveis comuns).

Finalment, el CatSalut garanteix la cobertura de l’atenció bucodental i oftalmo-
lògica als menors d’edat, i alhora, està desenvolupant actuacions per tal d’estudiar 
la possibilitat d’augmentar aquestes prestacions amb previsió de ser efectives l’any 
2018, seguint els criteris de qualitat, seguretat i cost-efectivitat dels diferents trac-
taments.

Barcelona, 12 de maig de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 345/XI, sobre l’adequació de 
l’aparcament de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa
290-00319/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64018 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 345/XI, sobre 
l’adequació de l’aparcament de l’Hospital Verge de la Cinta, de Tortosa (tram. 290-
00319/11), us informo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat ja va dur a terme una anàlisi de les 
necessitats de mobilitat de l’Hospital de Tortosa Verge de la Cinta que han suposat 
la creació d’un servei de bus de llançadora per millorar l’accés a l’hospital i la cons-
trucció d’un aparcament dissuasiu que, a hores d’ara està en execució.

El mes de febrer del 2017 es van iniciar els treballs per a la construcció d’un 
aparcament de turismes en superfície a Tortosa (Baix Ebre). Aquest aparcament se 
situarà en una parcel·la limitada per l’avinguda de la Generalitat, la carretera C-42 i 
els carrers Mossèn Bellpuig i Mossèn Manyà, al costat de la parada de l’autobús de 
connexió amb l’Hospital Verge de la Cinta.

El recinte ocuparà una superfície d’uns 4.000 metres quadrats i tindrà una capa-
citat d’estacionament per a 118 vehicles. Serà gratuït per als usuaris de l’autobús, per 
fomentar el desplaçament en transport públic i descongestionar de vehicles l’entorn 
de l’hospital. Els treballs tenen un pressupost de 270.000 euros i un termini d’exe-
cució de tres mesos.

Aquest aparcament d’enllaç es complementa amb el nou autobús llançadora que, 
des del mes de setembre del 2016, uneix l’Hospital Verge de la Cinta i la plaça del 
Bimil·lenari, amb parada intermèdia a l’estació d’autobusos de la localitat. Aquest 
servei ha reforçat la connexió amb autobús a l’hospital de manera que la freqüència 
de pas és de 15 minuts.

Pel que fa al segon apartat, l’Institut Català de la Salut (ICS) té la voluntat de és 
dinamitzar tots aquells projectes que millorin l’accessibilitat i la seguretat dels usua-
ris que necessiten accedir a l’hospital, per la qual cosa va encarregar durant l’any 
2016 un estudi previ de millora i arranjament de la parcel·la on s’ubica l’Hospital 
Verge de la Cinta i del fossar del Baluard del Carme amb l’objectiu d’avançar amb 
una proposta consensuada amb els tècnics de la Comissió de Patrimoni Cultural, els 
de l’Ajuntament i els de l’ICS.

Les conclusions d’aquest estudi preliminar son que l’arranjament del baluard su-
posaria una inversió de l’ordre de 411.558,3€ IVA inclòs i la dotació de 243 places 
correctament ordenades.

Així mateix, per a la tramitació del projecte caldria obtenir un informe favorable 
de la Comissió de Patrimoni i Cultura de les Terres de l’Ebre. Els principals condi-
cionants per ser aprovada serien:

– Millorar la condició del fossar i la seva naturalesa.
– Actuació poc agressiva amb l’entorn i respectuosa amb l’entorn.
– Materials emprats adequats amb la tipologia de l’espai i amb l’entorn.
– Contemplar la seguretat i la consolidació de l’entorn.
– Possibilitat d’oferir contrapartides al conjunt històric (consolidació de les bo-

ques de les muralles i alguns punts dels baluards).
Per altra banda, els treballs d’arranjament i adequació d’aquests terrenys hau-

rien de ser finançats pels seus propietaris. Cal assenyalar que els terrenys on s’ubica 
el fossar del baluard del Carme (referències cadastrals: 1411955BF9211A0001RS, 
1309902BF9211B0001BZ i1309903BF9211B0001YZ) no són de titularitat de la 
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Tresoreria General de la Seguridad Social i, per tant, estan fora de l’àmbit de com-
petències de l’Institut Català de la Salut (ICS).

Pel que fa al tercer apartat, l’ICS va encarregar la construcció d’una nova esca-
la, amb estructura metàl·lica autoportant, com a un element superposat a les escales 
d’accés que hi havia fins al moment. Aquest projecte va ser aprovat per la Comissió 
de Patrimoni i l’Ajuntament de Tortosa durant el mes de maig i l’actuació es va fina-
litzar durant el mes de juliol del 2016. La inversió realitzada per l’Institut Català de 
la Salut va ser de 14.019,06€ amb IVA inclòs.

Entre les actuacions programades fins al 2018, hi ha les millores d’arranjament 
de la urbanització i dels vials de l’interior de la parcel·la de l’hospital suposen una 
inversió de 112.495€ amb IVA inclòs. A data d’avui, no es disposa de pressupost fi-
nalista per realitzar aquestes actuacions d’inversió. En l’actualitat, l’ICS està duent a 
terme gestions amb el Servei Català de la Salut (CatSalut), amb l’objectiu de cercar 
un finançament específic per aquesta actuació i licitar-la un cop es disposi de crèdit 
pressupostari suficient.

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

Control del compliment de la Resolució 423/XI, sobre l’objectiu 6 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
290-00395/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63751 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 423/XI, sobre l’ob-
jectiu 6 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00395/11), us informo 
del següent:

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar 
la resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible, que conté 17 objectius i 169 fites global a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per 
a implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en 
el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla 
nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

El Govern va iniciar, una vegada adoptada l’Agenda 2030 per part de l’Assem-
blea General de Nacions Unides, un treball de caràcter interdepartamental per ga-
rantir l’aplicació d’aquesta nova agenda a Catalunya. Fruit d’aquest treball tingué 
lloc, el 3 de novembre de 2015, una primera reunió interdepartamental presidida per 
les persones titulars de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE i la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, a la que participaren dotze Departaments.

D’acord amb el procés aprovat en aquesta reunió interdepartamental, el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va elaborar l’informe 
L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món (informe 3/2016), aprovat 
el 27 de setembre de 2016.

El 14 de febrer de 2017 el Govern va aprovar, a proposta dels titulars del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i de Terri-
tori i Sostenibilitat, iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de 
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l’Agenda 2030 a Catalunya, i crear la Comissió Interdepartamental per a la seva 
elaboració.

La comissió interdepartamental té com a funcions coordinar el procés d’elabo-
ració del Pla Nacional; vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment 
dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a l’Agenda 2030, 
i validar la proposta final del Pla Nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjançant el 
Departament corresponent.

La comissió interdepartamental s’integra en el Departament competent en ma-
tèria d’acció exterior i està constituïda per les persones titulars de les secretaries 
generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.

La comissió interdepartamental està integrada per una comissió tècnica, que té 
com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta comissió tècnica, on participen representants de 12 departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, s’ha reunit els dies 6 d’abril de 2017, 4 de maig de 2017, 8 de 
juny de 2017 i té prevista una nova reunió el dia 28 de juny de 2017.

Durant aquest període els departaments han estat treballant per traslladar les fi-
tes globals, contingudes a l’Agenda 2030 global, en compromisos per a Catalunya. 
El resultat d’aquest treball, de caràcter interdepartamental, serà traslladat un cop 
s’hagi finalitzat a la Comissió Interdepartamental.

En aquest procés de treball, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya (CADS), adscrit al Departament d’Afers i Relacions Instituci-
onals i Exteriors i Transparència, ha assumit el suport tècnic i material de la Co-
missió Interdepartamental i de Ia Comissió Tècnica, tal i com estableix l’acord de 
govern de 14 de febrer de 2017.

En el procés d’elaboració d’aquest Pla Nacional s’ha organitzat un cicle de 6 jor-
nades per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plantejats 
en relació a l’Agenda 2030 global i la seva aplicació a Catalunya. El cicle de jorna-
des, realitzat entre el 5 de maig i el 9 de juny de 2017, estava centrat en els ODS ob-
jecte d’anàlisi al High Level Political Forum de Nacions Unides el mes de juliol de 
2017 (ODS1, 2, 3, 5, 9 i 14). Les ponències i la relatoria de les taules rodones de la 
jornada estaran consultables per a totes les persones interessades després dels cor-
responents treballs d’edició.

Barcelona, 22 de juny de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 424/XI, sobre l’objectiu 7 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
290-00396/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63752 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 424/XI, sobre l’ob-
jectiu 7 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00396/11), us informo 
del següent:
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El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar 
la resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible, que conté 17 objectius i 169 fites global a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per 
a implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en 
el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla 
nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

El Govern va iniciar, una vegada adoptada l’Agenda 2030 per part de l’Assem-
blea General de Nacions Unides, un treball de caràcter interdepartamental per ga-
rantir l’aplicació d’aquesta nova agenda a Catalunya. Fruit d’aquest treball tingué 
lloc, el 3 de novembre de 2015, una primera reunió interdepartamental presidida per 
les persones titulars de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE i la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, a la que participaren dotze Departaments.

D’acord amb el procés aprovat en aquesta reunió interdepartamental, el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va elaborar l’informe 
L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món (informe 3/2016), aprovat 
el 27 de setembre de 2016.

El 14 de febrer de 2017 el Govern va aprovar, a proposta dels titulars del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i de Terri-
tori i Sostenibilitat, iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, i crear la Comissió Interdepartamental per a la seva 
elaboració.

La comissió interdepartamental té com a funcions coordinar el procés d’elabo-
ració del Pla Nacional; vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment 
dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a l’Agenda 2030, 
i validar la proposta final del Pla Nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjançant el 
Departament corresponent.

La comissió interdepartamental s’integra en el Departament competent en ma-
tèria d’acció exterior i està constituïda per les persones titulars de les secretaries 
generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.

La comissió interdepartamental està integrada per una comissió tècnica, que té 
com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta comissió tècnica, on participen representants de 12 departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, s’ha reunit els dies 6 d’abril de 2017, 4 de maig de 2017, 8 de 
juny de 2017 i té prevista una nova reunió el dia 28 de juny de 2017.

Durant aquest període els departaments han estat treballant per traslladar les fi-
tes globals, contingudes a l’Agenda 2030 global, en compromisos per a Catalunya. 
El resultat d’aquest treball, de caràcter interdepartamental, serà traslladat un cop 
s’hagi finalitzat a la Comissió Interdepartamental.

En aquest procés de treball, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya (CADS), adscrit al Departament d’Afers i Relacions Instituci-
onals i Exteriors i Transparència, ha assumit el suport tècnic i material de la Co-
missió Interdepartamental i de Ia Comissió Tècnica, tal i com estableix l’acord de 
govern de 14 de febrer de 2017.

En el procés d’elaboració d’aquest Pla Nacional s’ha organitzat un cicle de 6 jor-
nades per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plantejats 
en relació a l’Agenda 2030 global i la seva aplicació a Catalunya. El cicle de jorna-
des, realitzat entre el 5 de maig i el 9 de juny de 2017, estava centrat en els ODS ob-
jecte d’anàlisi al High Level Political Forum de Nacions Unides el mes de juliol de 
2017 (ODS1, 2, 3, 5, 9 i 14). Les ponències i la relatoria de les taules rodones de la 
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jornada estaran consultables per a totes les persones interessades després dels cor-
responents treballs d’edició.

Barcelona, 22 de juny de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 425/XI, sobre l’objectiu 13 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
290-00397/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63753 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 425/XI, sobre l’ob-
jectiu 13 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00397/11), us informo 
del següent:

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar 
la resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible, que conté 17 objectius i 169 fites global a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per 
a implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en 
el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla 
nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

El Govern va iniciar, una vegada adoptada l’Agenda 2030 per part de l’Assem-
blea General de Nacions Unides, un treball de caràcter interdepartamental per ga-
rantir l’aplicació d’aquesta nova agenda a Catalunya. Fruit d’aquest treball tingué 
lloc, el 3 de novembre de 2015, una primera reunió interdepartamental presidida per 
les persones titulars de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE i la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, a la que participaren dotze Departaments.

D’acord amb el procés aprovat en aquesta reunió interdepartamental, el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va elaborar l’informe 
L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món (informe 3/2016), aprovat 
el 27 de setembre de 2016.

El 14 de febrer de 2017 el Govern va aprovar, a proposta dels titulars del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i de Terri-
tori i Sostenibilitat, iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, i crear la Comissió Interdepartamental per a la seva 
elaboració.

La comissió interdepartamental té com a funcions coordinar el procés d’elabo-
ració del Pla Nacional; vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment 
dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a l’Agenda 2030, 
i validar la proposta final del Pla Nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjançant el 
Departament corresponent.

La comissió interdepartamental s’integra en el Departament competent en ma-
tèria d’acció exterior i està constituïda per les persones titulars de les secretaries 
generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.
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La comissió interdepartamental està integrada per una comissió tècnica, que té 
com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta comissió tècnica, on participen representants de 12 departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, s’ha reunit els dies 6 d’abril de 2017, 4 de maig de 2017, 8 de 
juny de 2017 i té prevista una nova reunió el dia 28 de juny de 2017.

Durant aquest període els departaments han estat treballant per traslladar les fi-
tes globals, contingudes a l’Agenda 2030 global, en compromisos per a Catalunya. 
El resultat d’aquest treball, de caràcter interdepartamental, serà traslladat un cop 
s’hagi finalitzat a la Comissió Interdepartamental.

En aquest procés de treball, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya (CADS), adscrit al Departament d’Afers i Relacions Instituci-
onals i Exteriors i Transparència, ha assumit el suport tècnic i material de la Co-
missió Interdepartamental i de la Comissió Tècnica, tal i com estableix l’acord de 
govern de 14 de febrer de 2017.

En el procés d’elaboració d’aquest Pla Nacional s’ha organitzat un cicle de 6 jor-
nades per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plantejats 
en relació a l’Agenda 2030 global i la seva aplicació a Catalunya. El cicle de jorna-
des, realitzat entre el 5 de maig i el 9 de juny de 2017, estava centrat en els ODS ob-
jecte d’anàlisi al High Level Political Forum de Nacions Unides el mes de juliol de 
2017 (ODS1, 2, 3, 5, 9 i 14). Les ponències i la relatoria de les taules rodones de la 
jornada estaran consultables per a totes les persones interessades després dels cor-
responents treballs d’edició.

Barcelona, 22 de juny de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 426/XI, sobre l’objectiu 14 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
290-00398/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63754 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 426/XI, sobre l’ob-
jectiu 14 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00398/11), us informo 
del següent:

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar 
la resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible, que conté 17 objectius i 169 fites global a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per 
a implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en 
el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla 
nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

El Govern va iniciar, una vegada adoptada l’Agenda 2030 per part de l’Assem-
blea General de Nacions Unides, un treball de caràcter interdepartamental per ga-
rantir l’aplicació d’aquesta nova agenda a Catalunya. Fruit d’aquest treball tingué 
lloc, el 3 de novembre de 2015, una primera reunió interdepartamental presidida per 
les persones titulars de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE i la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, a la que participaren dotze Departaments.
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D’acord amb el procés aprovat en aquesta reunió interdepartamental, el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va elaborar l’informe 
L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món (informe 3/2016), aprovat 
el 27 de setembre de 2016.

El 14 de febrer de 2017 el Govern va aprovar, a proposta dels titulars del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i de Terri-
tori i Sostenibilitat, iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, i crear la Comissió Interdepartamental per a la seva 
elaboració.

La comissió interdepartamental té com a funcions coordinar el procés d’elabo-
ració del Pla Nacional; vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment 
dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a l’Agenda 2030, 
i validar la proposta final del Pla Nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjançant el 
Departament corresponent.

La comissió interdepartamental s’integra en el Departament competent en ma-
tèria d’acció exterior i està constituïda per les persones titulars de les secretaries 
generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.

La comissió interdepartamental està integrada per una comissió tècnica, que té 
com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta comissió tècnica, on participen representants de 12 departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, s’ha reunit els dies 6 d’abril de 2017, 4 de maig de 2017, 8 de 
juny de 2017 i té prevista una nova reunió el dia 28 de juny de 2017.

Durant aquest període els departaments han estat treballant per traslladar les fi-
tes globals, contingudes a l’Agenda 2030 global, en compromisos per a Catalunya. 
El resultat d’aquest treball, de caràcter interdepartamental, serà traslladat un cop 
s’hagi finalitzat a la Comissió Interdepartamental.

En aquest procés de treball, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya (CADS), adscrit al Departament d’Afers i Relacions Instituci-
onals i Exteriors i Transparència, ha assumit el suport tècnic i material de la Co-
missió Interdepartamental i de la Comissió Tècnica, tal i com estableix l’acord de 
govern de 14 de febrer de 2017.

En el procés d’elaboració d’aquest Pla Nacional s’ha organitzat un cicle de 6 jor-
nades per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plantejats 
en relació a l’Agenda 2030 global i la seva aplicació a Catalunya. El cicle de jor-
nades, realitzat entre el 5 de maig i el 9 de juny de 2017, estava centrat en els ODS 
objecte d’anàlisi al High Level Political Forum de Nacions Unides el mes de juliol 
de 2017.

Entre aquests 6 objectius es va analitzar l’ODS 14 (9 de juny), titulat Conservar i 
utilitzar de forma sostenible els oceans, mars i recursos marins per al desenvolupa-
ment sostenible. La jornada va ser inaugurada pel director general de Pesca i Afers 
Marítims del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Ge-
neralitat de Catalunya. Les ponències i la relatoria de la taula rodona de la jornada 
estaran consultables per a totes les persones interessades després dels corresponents 
treballs d’edició.

Barcelona, 22 de juny de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Fascicle segon
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Control del compliment de la Resolució 427/XI, sobre l’objectiu 15 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
290-00399/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63755 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 427/XI, sobre l’ob-
jectiu 15 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00399/11), us informo 
del següent:

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar 
la resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible, que conté 17 objectius i 169 fites global a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per 
a implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en 
el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla 
nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

El Govern va iniciar, una vegada adoptada l’Agenda 2030 per part de l’Assem-
blea General de Nacions Unides, un treball de caràcter interdepartamental per ga-
rantir l’aplicació d’aquesta nova agenda a Catalunya. Fruit d’aquest treball tingué 
lloc, el 3 de novembre de 2015, una primera reunió interdepartamental presidida per 
les persones titulars de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE i la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, a la que participaren dotze Departaments.

D’acord amb el procés aprovat en aquesta reunió interdepartamental, el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va elaborar l’informe 
L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món (informe 3/2016), aprovat 
el 27 de setembre de 2016.

El 14 de febrer de 2017 el Govern va aprovar, a proposta dels titulars del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i de Terri-
tori i Sostenibilitat, iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, i crear la Comissió Interdepartamental per a la seva 
elaboració.

La comissió interdepartamental té com a funcions coordinar el procés d’elabo-
ració del Pla Nacional; vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment 
dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a l’Agenda 2030, 
i validar la proposta final del Pla Nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjançant el 
Departament corresponent.

La comissió interdepartamental s’integra en el Departament competent en ma-
tèria d’acció exterior i està constituïda per les persones titulars de les secretaries 
generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.

La comissió interdepartamental està integrada per una comissió tècnica, que té 
com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta comissió tècnica, on participen representants de 12 departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, s’ha reunit els dies 6 d’abril de 2017, 4 de maig de 2017, 8 de 
juny de 2017 i té prevista una nova reunió el dia 28 de juny de 2017.

Durant aquest període els departaments han estat treballant per traslladar les fi-
tes globals, contingudes a l’Agenda 2030 global, en compromisos per a Catalunya. 
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El resultat d’aquest treball, de caràcter interdepartamental, serà traslladat un cop 
s’hagi finalitzat a la Comissió Interdepartamental.

En aquest procés de treball, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya (CADS), adscrit al Departament d’Afers i Relacions Instituci-
onals i Exteriors i Transparència, ha assumit el suport tècnic i material de la Co-
missió Interdepartamental i de la Comissió Tècnica, tal i com estableix l’acord de 
govern de 14 de febrer de 2017.

En el procés d’elaboració d’aquest Pla Nacional s’ha organitzat un cicle de 6 jor-
nades per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plantejats 
en relació a l’Agenda 2030 global i la seva aplicació a Catalunya. El cicle de jorna-
des, realitzat entre el 5 de maig i el 9 de juny de 2017, estava centrat en els ODS ob-
jecte d’anàlisi al High Level Political Forum de Nacions Unides el mes de juliol de 
2017 (ODS1, 2, 3, 5, 9 i 14). Les ponències i la relatoria de les taules rodones de la 
jornada estaran consultables per a totes les persones interessades després dels cor-
responents treballs d’edició.

Barcelona, 22 de juny de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 440/XI, sobre la lluita contra 
l’accidentalitat laboral
290-00412/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64282 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 440/XI sobre la lluita contra 
l’accidentalitat laboral, us trameto en aquest escrit el resum de les accions que s’han 
impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o 
el termini previst per a realitzar altres actuacions que contribueixen a donar compli-
ment als objectius que s’especifiquen a la mateixa.

Barcelona, 26 de juny de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us fem saber que en el primer trimestre de 2017 i en l’àmbit dels factors que 

determinen la precarització en el treball s’han dut a terme les següents actuacions:
– Cessió il·legal de treballadors, que dóna continuació a l’engegada l’any passat, 

s’han fet 59 actuacions; 11 propostes de sanció i 3 requeriments d’esmena.
– Frau a la contractació, s’han fet 928 actuacions que han donat lloca 52 pro-

postes de sanció; 237 requeriments d’esmena; 2.703 contractes temporals han estat 
transformats en indefinits com a conseqüència de l’actuació inspectora en consta-
tar-se l’existència de frau, dels quals 1.562 són homes i 1.141 dones, d’un total de 
15.138 contractes revisats.

– Investigació d’accidents de treball i malalties professionals lleus que afecten a 
dos col·lectius especialment sensibles, els que afecten a treballadors/es joves (menors 
de 30 anys) i als treballadors/res estrangers, atès que per les seves pròpies caracte-
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rístiques i/o els treballs que efectuen, poden veure’s exposats a condicions de treball 
amb riscos especials:

– Campanya treballadors joves menors de 30 anys: amb 97 actuacions conclo-
ses; 6 propostes d’infracció; 10 requeriments d’esmena i 3 propostes de recàrrec de 
prestacions.

– Campanya estrangers: amb 229 actuacions fetes; 35 propostes d’infracció; 40 
requeriments d’esmena i 15 propostes de recàrrecs de prestacions.

– Altes a la Seguretat Social: com a conseqüència de l’actuació inspectora s’han 
fet un total de 1.779 altes a la seguretat social, de les quals 1.031 són homes i 748 
dones.

Per altra banda, per l’any 2017 les actuacions en el sector de la construcció es du-
ran a terme per inspectors/es de treball i personal tècnic habilitat, ja sigui de forma 
individual o conjunta. Aquestes actuacions abasten la construcció i subcontractació 
d’obra d’edificació, d’obra civil, d’obres singulars, els treballs on hi és present l’ami-
ant, la reforma de locals i la rehabilitació de façanes.

Al primer trimestre d’enguany s’han finalitzat un total de 1.848 ordres de servei, 
d’aquestes 778 són ordres de servei en matèria de seguretat i salut, 165 en relacions 
laborals, 60 d’ocupació i estrangers, 819 en Seguretat Social i 26 per altres actua-
cions, amb els següents resultats: 292 propostes d’infracció; 847 requeriments d’es-
mena; 159 altes a la seguretat social, 332 contractes transformats a indefinits com 
a conseqüència de l’actuació inspectora i 38 propostes de recàrrec de prestacions.

Alhora, les actuacions a les empreses d’alta sinistralitat es faran per part dels di-
ferents actors involucrats en la seguretat i salut a les empreses. En aquest sentit, la 
inspecció de treball, actuarà complementant l’activitat de l’Institut Català de Segu-
retat i Salut Laboral, les intervencions que apliquin tant les pròpies empreses, com 
els serveis de prevenció, les mútues o els Comitès de Seguretat i Salut.

Amb tot, el tràmit des que arriba la denúncia fins que es dóna resposta al de-
nunciant té una sèrie de fases que fan que no sigui possible donar una resposta de 
qualitat abans no ha transcorregut un cert temps. Diversos elements influeixen en la 
velocitat de cada actuació inspectora. Així, un cop la denúncia arriba a la Inspecció, 
aquesta es distribueix i planifica, es fa la visita i/o la compareixença de les parts a 
les oficines de la Inspecció, i a partir d’aleshores s’investiga i analitza cada cas, in-
tentant arribar a un acord entre les parts en el seu cas, finalitzant les actuacions amb 
la redacció de les conclusions finals. No obstant, la Inspecció de Treball és un dels 
cossos que donen una ràpida resposta en funció de la matèria i els agents implicats.

L’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral (ICSSL) t’he previst l’elaboració 
d’un estudi tècnic anual al respecte de la sinistralitat laboral en el treball autònom. 
Aquest estudi, partirà d’una anàlisi focalitzada en la descripció de les fonts de dades 
disponibles, la seva qualitat atribuïble, la seva validesa i exhaustivitat, així com les 
seves limitacions. A partir dels resultats de l’anàlisi, es faran recomanacions tenint 
en compte les condicions de treball del col·lectiu.

Alhora, es promourà la formació per al col·lectiu de treballadors autònoms mit-
jançant les actuacions de l’ICSSL, amb la contractació o la col·laboració d’agents 
externs representatius dels sectors indicats.

La promoció de la formació s’inclourà a la Resolució de les activitats que les 
mútues col·laboradores amb la Seguretat Social han de fer a càrrec a quotes empre-
sarials, dirigit al col·lectiu d’autònoms que tenen mutualitzats.
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Control del compliment de la Resolució 441/XI, sobre la reserva de 
llocs de treball per a persones amb discapacitat
290-00413/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64283 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 441/XI sobre la reserva de llocs 
de treball per a persones amb discapacitat us trameto en aquest escrit el resum de 
les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió 
de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que contri-
bueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la mateixa.

Barcelona, 29 de juny de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us fem saber que per al 2017 s’han planificat actuacions pel control de la integra-

ció laboral de discapacitats, concretant-se en dos tipus d’intervenció:
– La comprovació del compliment de la quota de reserva del 2% recollida en 

l’art. 42 del RD Legislatiu 1/2013 de 29 de novembre.
– L’emissió d’informes, previstos en els articles 11.4 i 12.2 del Decret 86/2015, de 

2 de juny, que preveu que els òrgans competents per resoldre sobre la situació d’ex-
cepcionalitat i les mesures alternatives en relació tant a la valoració de la inexistèn-
cia de persones amb discapacitat davant una oferta d’ocupació, com de l’existència 
de causes de caràcter productiu, organitzatiu, tècnic o econòmic.

En el primer trimestre d’enguany, s’han fet 169 actuacions que han donat lloc a 
la contractació per empreses ordinàries de 21 treballadors amb discapacitat i a la in-
versió en mesures alternatives a la contractació de 109.012 euros i 42 requeriments 
d’esmena.

En relació amb el mètode de treball, des de la direcció general de la Inspecció 
de Treball es donen directrius d’actuació, si bé cada inspector/a pot utilitzar aquells 
mètodes d’investigació i anàlisi que millor s’adeqüi al cas investigat. En qualsevol 
cas, tot Inspector/a anota a la base de dades interna les actuacions dutes a terme en 
matèria de compliment de la quota de reserva.

El Text Refós de la llei general de les persones amb discapacitat i de la seva in-
clusió social (aprovat pel Reial decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre), al seu 
article 42 estableix l’obligació empresarial de compliment de la quota de reserva 
del 2%, i regula l’excepcionalitat del compliment mitjançant mesures alternatives. 
El Reial decret 364/2005 és la norma d’àmbit estatal que regula aquesta matèria, en 
desenvolupament del que era l’article 38 de la LISMI.

Alhora, no es disposa de la informació de quines empreses estan obligades a 
l’àmbit de Catalunya al compliment de la quota de reserva i no compleixen, ja què, 
amb la voluntat de poder incidir d’una forma més exhaustiva sobre les empreses de 
Catalunya obligades a complir amb la quota de reserva, es va demanar a la Treso-
reria general de la Seguretat Social, que facilités l’accés a la informació de les em-
preses de 50 o més treballadors amb un mínim d’un 85% de plantilla a Catalunya 
(criteri competencial previst al RD 364/2005), i ha estat denegada aquesta sol·licitud.

D’altra banda, cal a dir, què el Decret 86/2015, de 2 de juny, unifica en un únic 
òrgan –DGRLQT–, les competències de tramitació i resolució de totes les declara-
cions d’excepcionalitat, així com el seguiment i fiscalització de totes les memòries 
anuals de compliment de mesures alternatives de les empreses amb excepcionalitat 
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reconeguda, i dels CET, Fundacions i Associacions d’utilitat pública beneficiaris 
d’accions de mesures alternatives.

Amb tot, són els expedients, que gestiona la Direcció General Relacions Labo-
rals i Qualitat de Treball (DGRLQT), de sol·licitud de declaració d’excepcionalitat 
i d’autorització de mesures alternatives els que permeten conèixer les dificultats per 
a cobrir la quota 2% de persones amb discapacitat de les empreses, que pretenen 
complir per via alternativa amb la normativa. Pel que fa al seguiment i fiscalització 
de les memòries, la DGRLQT comunica anualment a la Inspecció de Treball les ir-
regularitats detectades sobre el compliment de mesures alternatives, i aquest orga-
nisme efectua les actuacions al respecte.

La DGRLQT gestiona els expedients d’excepcionalitat i compliment alternatiu 
de l’obligació de la quota de reserva i facilita en tot moment assessorament a les 
empreses per permetre el correcte compliment de les obligacions en la matèria, és 
a dir, instant a les empreses a la contractació directa en la mesura que això s’enten-
gui possible, o proposant l’adequat plantejament de l’expedient d’excepcionalitat en 
el seu cas.

S’ha d’apuntar igualment que des de l’entrada en vigor del nou Decret català, la 
DGRLQT ha organitzat i ha participat en diverses jornades de divulgació sobre el 
compliment de la normativa.

Cal ressaltar, que en l’actualitat s’està treballant en un protocol per part de la 
DGRLQT, amb el Servei d’Ocupació de Catalunya, per promoure i incrementar 
la inserció laboral de les persones amb discapacitat en el mercat ordinari. Entre 
d’altres millores relacionades amb la gestió de l’oferta d’ocupació de persones amb 
discapacitat, es preveu establir un mecanisme de participació del conjunt de les fe-
deracions de Catalunya especialitzades en la inserció de persones amb discapacitat 
en el mercat ordinari, en les ofertes que es presentin a les Oficines de Treball, amb 
l’objectiu que en tant que entitats especialitzades puguin permetre ampliar la recer-
ca de candidats davant d’ofertes, i en la mesura del possible, facilitar a les empreses 
i als treballadors finalment contractats, serveis d’acompanyament per a facilitar la 
inserció laboral.

El mercat protegit és un dels instruments per garantir l’ocupabilitat de les per-
sones amb discapacitat, però no l’únic. També s’està portant a terme mesures per 
afavorir la inserció de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària i millorar 
així la seva ocupabilitat.

Mitjançant les USAP (Unitats de suport a l’activitat professional) els CET donen 
suport a les persones amb discapacitat que hi tenen contractades i se subvencionen 
els costos laborals de les professionals que integren les unitats. En la valoració de 
l’atorgament de la subvenció es puntua en el projecte el fet d’haver fet transit del 
CET a l’Empresa Ordinària i també es té en compte la tipologia de discapacitat a 
l’hora de puntuar.

En el marc de la taula de treball del mercat protegit s’estan consensuant amb el 
sector les línies de suport als CET, una d’elles encaminada a promoure el trànsit de 
les persones treballadores amb discapacitat des dels centres especials de treball cap 
al mercat de Treball Ordinari mitjançant programes d’ocupació específics, sempre i 
quan el cost de l’acció no signifiqui un increment del pressupost destinat a la inser-
ció de les persones amb discapacitat.

Per últim, us fem saber les accions que es porten a terme des del Departament 
de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i que donen compliment 
a aquesta moció i us informo que, de conformitat amb el Reial decret legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de 
l’empleat públic, en les ofertes d’ocupació pública s’ha de reservar una quota no in-
ferior al set per cent de les vacants per ser cobertes entre persones amb discapacitat, 
considerant com a tals les definides a l’apartat 2 de l’article 4 del text refós de la Llei 
general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, apro-
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vat pel Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, sempre que superin els 
processos selectius i acreditin la seva discapacitat i la compatibilitat amb l’exercici 
de les tasques, de manera que progressivament s’arribi al dos per cent dels efectius 
totals en cada Administració pública.

La reserva del mínim del 7% s’ha de fer de manera que, almenys, el 2% de les 
places ofertes ho sigui per ser cobertes per persones que acreditin discapacitat in-
tel·lectual i la resta de les places ofertes (5%) ho sigui per a persones que acreditin 
qualsevol altre tipus de discapacitat.

Des de l’entrada en vigor d’aquesta regulació, el Govern de la Generalitat de Ca-
talunya va aprovar l’Acord de 21 de juliol de 2015, de l’oferta d’ocupació pública de 
l’any 2015, que donava compliment de l’esmentada previsió.

A fi de donar compliment a la Resolució 441/XI del Parlament de Catalunya, 
l’Acord GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pú-
blica de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, inclou una oferta de 151 places 
per a l’accés a la funció pública de persones amb discapacitat intel·lectual, que repre-
senta un 2% del total d’aquesta oferta, i 397 places per a persones amb altre tipus de 
discapacitat, de manera que per aquest col·lectiu es passa d’una reserva del 5 al 6%.

Control del compliment de la Resolució 442/XI, sobre les mesures 
per a combatre el tecnoestrès
290-00414/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64284 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 442/XI sobre les mesures per 
a combatre el tecnoestrès, us trameto en aquest escrit el resum de les accions que 
s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupa-
ment o el termini previst per a realitzar altres actuacions que contribueixen a donar 
compliment als objectius que s’especifiquen a la mateixa.

Barcelona, 29 de juny de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Per començar, us faig saber que l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral 

està en procés de revisió de l’espai web de riscos psicosocials. S’hi incorporarà un 
apartat específic a l’espai web, minisite relacionada amb l’estrès provocat per l’ús de 
noves tecnologies, on es recollirà la informació, les conclusions i, en el seu cas, les 
mesures preventives a emprendre davant el fenomen. Es farà la corresponent difusió 
de l’espai web per a fer arribar, de forma eficient, la informació al major nombre de 
treballadors exposats.

També, l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral ha incorporat a la propos-
ta de qüestionari de la III ECCT les preguntes que permetran la caracterització del 
fenomen, per tal de poder generar el coneixement per a prendre, en el seu cas, les 
mesures adequades.

Per altra banda, davant el baix percentatge d’empreses que fan l’avaluació de ris-
cos psicosocials, l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral incrementarà les seves 
activitats per tal de potenciar la realització d’avaluacions de riscos psicosocials que 
permetin la identificació de riscos i les mesures preventives específiques correspo-
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nents. Alhora, s’inclourà la informació relativa a l’estrès provocat per l’ús de noves 
tecnologies i les mesures preventives a emprendre, als cursos que des de l’ICSSL 
s’imparteixen mitjançant l’oferta formativa.

Per acabar, us informo que es proposarà aquest aspecte a la Resolució de les ac-
tivitats que les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social han de fer a càrrec 
a quotes empresarials. En particular pel que fa a l’elaboració i difusió de codis de 
bones pràctiques.

Control del compliment de la Resolució 451/XI, sobre la potenciació 
del pla d’envelliment actiu
290-00421/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64285 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 451/XI sobre la potenciació 
d’envelliment actiu, us trameto en aquest escrit el resum de les accions que s’han 
impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o 
el termini previst per a realitzar altres actuacions que contribueixen a donar compli-
ment als objectius que s’especifiquen a la mateixa.

Barcelona, 29 de juny de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us fem saber que mitjançant el Decret 186/2001, de 26 de juny es va crear el 

consell de la Gent Gran de Catalunya amb l’objectiu fonamental d’impulsar la par-
ticipació de les persones grans i les diferents entitats existents en la consulta de les 
polítiques destinades a la gent gran, a promoure la participació en tot el territori i a 
impulsar la col·laboració intergeneracional.

L’any 2014, el Consell de la Gent Gran de Catalunya adquireix una dimensió 
molt més gran que la que havia tingut en la seva creació. A través del nou decret 
(Decret 31/2014, d’11 de març, del Consell de la Gent Gran de Catalunya) es dóna 
més amplitud territorial i obrint-lo al món sindical i patronal.

En formen part del Consell 12 representants d’entitats de gent gran d’àmplia 
implantació i de reconegut treball: Avismón, Enllaç, Sumar, AFOPA, FEATE, FA-
TEC, FOCAGG, Creu Roja, Unió de Pagesos, Amics de la Gent Gran, Coordina-
dora Nacional de Jubilats i Pensionistes (CNJP), Federació Catalana de la Unió 
Democràtica de Pensionistes (UDP); també en formen part dos representants de les 
organitzacions associatives d’ens locals: Associació Catalana de Municipis (ACM) 
i la Federació de Municipis (FM); dos representants de les organitzacions sindicals 
més representatives: UGT i CCOO; dos representants de les organitzacions em-
presarials: FOMENT i PIMEC; sis experts i de prestigi en matèria de gent gran; i 
diferents expresidents i expresidentes dels congressos nacionals de la gent gran de 
Catalunya.

Enguany, el 2016, el Consell es renova per ser una estructura forta, impulsora de 
la veu del territori, de les diferents entitats que en formeu part i amb la voluntat de 
ser partícips directes en tot allò que afecti a la vellesa.

Per altra banda, s’està realitzant en l’actualitat un pla de mentoria que treballa en 
tres línies concretes: mentoria de gent jove a gent gran, de gent gran a gent jove i, 
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sobretot, entre persones grans. En aquest punt s’està treballant transversalment amb 
la Direcció General d’Acció Cívica i la direcció general de Joventut. A principis 
d’abril, el pla estarà acabat i es realitzarà la presentació pública.

Amb tot, un dels seus eixos és la formació per a l’apoderament de les persones 
grans. L’objectiu principal és incrementar les seves competències per reduir els fac-
tors de risc i fer-les menys vulnerables a patir una situació de maltractament, a més 
de millorar la seva autonomia i el control de la seva vida.

La formació s’adreça a les persones grans es farà en 20 casals d’avis i centres 
cívics del territori (prova pilot). Cada formació comprèn sis sessions informatives 
d’una hora de durada i les temàtiques són les següents: formació sobre serveis so-
cials, aspectes jurídics, sobre seguretat, bons hàbits en salut i temes de consum.

Aquest programa s’anomena «Acadèmia dels Sèniors». Les primeres formacions 
començaran el mes d’abril del 2017.

Alhora, estem planificant una formació específica adreçada al cos d’inspectors 
de les residències perquè puguin identificar els diferents tipus de maltractament que 
pateixen les persones grans i també una jornada amb professionals experts que ens 
parlaran sobre bones pràctiques en residències.

En quan a les polítiques actives de protecció, estem realitzant un mapeig de tota 
la intervenció que es realitza contra el maltractament a les persones grans. Aquest 
mapeig ens durà a buscar solucions i establir un pla contra el maltractament que po-
tenciï l’actual protocol marc contra el maltractament a les persones grans.

Per acabar us faig saber que la Generalitat de Catalunya, prèvia sol·licitud, lliura 
a totes les persones residents a Catalunya que han fet 100 anys una medalla cente-
nària, juntament amb una carta de felicitació de la Consellera del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.

En un altre ordre de coses, en relació al que diu la Moció sobre continuar oferint 
i potenciant programes i iniciatives per a la promoció de l’envelliment actiu i per a 
la prevenció de la dependència destinats a persones de més de seixanta-cinc anys, 
en un nombre suficient per a les necessitats demogràfiques i socials, especialment 
en casals de gent gran o centres cívics, s’informa que el Departament disposa d’una 
xarxa de 96 casals de gent gran, dels que 81 són gestionats per la Direcció general 
d’Acció Cívica i Comunitària, i 41 casals cívics, distribuïts per tot el territori.

Els casals de gent gran són equipaments cívics destinats a les persones grans i 
tenen com a finalitat promoure el seu benestar i la seva participació com a membres 
actius de la societat col·laborant amb el teixit associatiu i amb el civisme com a eix 
vertebrador.

En aquests equipaments durant l’any 2016 s’hi han impartit un total de 2.919 
activitats organitzades per la Direcció general i s’han fet 3.168 cessions d’espai a 
entitats per a la realització de les seves activitats. Un total de 154.502 persones han 
gaudit d’aquests diferents espais i activitats. A la vegada i amb la finalitat de pro-
moure les relacions intergeneracionals s’han programat en 30 casals de gent gran 
activitats amb joves i infants.

Els casals cívics són equipaments que tenen per objecte l’empoderament de les 
persones i les entitats a través del desenvolupament personal, cívic, comunitari, so-
cial, cultural i de lleure i el foment de l’associacionisme, la cultura del voluntariat i 
la participació ciutadana com a elements que afavoreixen la convivència, el civisme 
i la inclusió social. Fonamenten la seva actuació en dos pilars bàsics: la consideració 
de la persona des d’una vessant global –personal, familiar, social i comunitària– i la 
proximitat a les persones i al territori amb la participació de tots els agents implicats 
en el disseny de possibles actuacions.

Durant el 2016 s’hi han desenvolupat 1.334 activitats organitzades per la Direc-
ció general i 4.119 cessions d’espai a entitats per a la realització de les seves acti-
vitats. 111.967 persones han gaudit d’aquests espais i activitats. Moltes d’aquestes 
activitats han estat adreçades al col·lectiu de la gent gran o han estat programades 
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perquè la gent gran hi pugui participar juntament amb altres col·lectius d’altres fran-
ges d’edat.

Per aquest any 2017 la Direcció general d’Acció Cívica i Comunitària continua 
potenciant la programació d’activitats pròpies dins dels equipaments de la xarxa 
d’equipaments cívics de la Generalitat de Catalunya adreçades al col·lectiu de les 
persones grans així com la cessió dels espais a les entitats i associacions per tal que 
puguin desenvolupar els seus projectes i programes també adreçats a la promoció de 
l’envelliment actiu. Es segueix conformant per un model d’equipament on es priorit-
za la convivència i l’establiment de vincles entre generacions.

Per acabar, i en relació del fet d’impulsar programes específics de recuperació, 
manteniment i potenciació de les capacitats físiques de la gent gran, i de prevenció 
del deteriorament funcional i cognitiu lleu, s’informa que la dinamització dels equi-
paments de la xarxa d’equipaments cívics de la Generalitat i, per referència, la dels 
casals de gent gran, passa per tenir un ventall molt variat d’activitats amb l’objectiu 
de potenciar i mantenir les capacitats de cadascuna de les persones que hi partici-
pen.

Activitats que potencien el moviment del cos i l’exercici físic, com la gimnàsti-
ca, els balls de saló, o el txi-kung, que potencien la salut i la qualitat de vida com 
el taitxí, el ioga, o la reeducació postural; activitats relacionades amb les capacitats 
cognitives com els tallers de memòria o els clubs de lectura i per descomptat activi-
tats relacionades amb les noves tecnologies, mòbils, tauletes, etc.

Control del compliment de la Resolució 457/XI, sobre el 
desenvolupament de la xarxa secundària de regadiu del canal 
Segarra-Garrigues
290-00427/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63802 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 457/XI, sobre el 
desenvolupament de la xarxa secundària de regadiu del canal Segarra-Garrigues 
(tram. 290-00427/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt a), la inversió prevista per aquest 2017 en el Segarra-Garrigues 
és de 20 milions d’euros, dels que en aquests moments se n’estan executant a diver-
sos sectors inclòs al Sector 6 a Verdú i Sant Martí de Maldà i Preixana. En els pro-
pers mesos s’iniciaran obres de la compactació en les zones de regadiu del sector 6, 
on les obres ja estan executades.

Respecte el sector 7, a principis d’any, s’han mantingut reunions amb la Comuni-
tat General, la Col·lectivitat i representants del sector, i se’ls ha facilitat plànols dels 
àmbits i llistats de propietaris, per tal de poder iniciar contactes per part dels repre-
sentants de regants de l’àmbit encaminats a la definició de subzones en les que hi 
hauria una bona adhesió al reg, i en les que es pogués iniciar la promoció (signatura 
de convenis de reg) amb una bona expectativa de resultat.

Al mateix temps, la CR del Segarra-Garrigues continua realitzant la promoció 
del regadiu en diferents zones del Segarra-Garrigues, per incrementar el nombre de 
regants i d’hectàrees regades, sempre condicionat a la disponibilitat pressupostària.

Pel que fa al punt b), en determinats casos es pot reduir el % mínim de propieta-
ris adherits, tot i que cal informar que, en la mesura que es redueixi el percentatge 
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d’adhesió, és el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb 
el seu pressupost, qui assumeix el cost financer de l’obra, tensionant-lo i afectant la 
capacitat d’inversió i l’endarreriment d’execució per la transformació en regadiu en 
altres sectors.

Barcelona, 21 de juny de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Resolució 460/XI, sobre la dotació de 
mossos d’esquadra destinats a atendre casos de violència masclista
290-00430/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63681 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 460/XI, sobre la 
dotació de mossos d’esquadra destinats a atendre casos de violència masclista (nú-
mero de tramitació 290-00430/11), us trameto, en document annex, la informació 
facilitada per la Direcció General de la Policia i per l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya

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

Annex 1
En relació amb la Resolució parlamentària 460/XI sobre la dotació de mossos 

d’esquadra destinats a atendre casos de violència masclista s’informa el següent: 
a) L’any 2012, a fi de donar compliment a la implantació del nou Pla 2011-2014 

d’atenció a les víctimes, des del Grup Central d’Atenció (GCAV) es va realitzar un 
estudi dels recursos humans del GAV per gestionar el volum de seguiments de víc-
times que hi havia en aquell moment.

D’aquest estudi es va desprendre que per a la gestió dels 19.327 seguiments de 
víctimes que hi havia actius a data juny de 2012, el nombre adient per dur a terme 
les tasques del GAV era de 134 efectius (un 30% més d’efectius dels que hi havia en 
aquell moment al territori).

Actualment, amb un total de 14.767 expedients amb mesures judicials de protec-
ció i sense mesures judicials de protecció, hi ha 167 efectius repartits per tot el ter-
ritori català amb formació especialitzada realitzant tasques d’atenció i seguiment i 
protecció a víctimes de violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables.

Dins la tasca pròpia de seguiments i proteccions s’hi han de sumar altres fun-
cions com són: 

– assessorament a víctimes.
– valoracions policials de risc per víctimes de tots els àmbits, acompanyaments 

policials de víctimes, control i seguiment de les ordres de protecció o qualsevol altra 
mesura de seguretat dictada per un òrgan judicial i/o de Fiscalia en aquest àmbits.

– coordinació amb les unitats instructores que agafen denúncies de víctimes, de 
les quals el GAV realitzarà seguiment policial.

– coordinació i col·laboració amb l’Oficina d’Atenció a la Víctima del delicte del 
Departament de Justícia (OAVD), amb el Centre d’Intervenció Especialitzada, els 
serveis socials bàsics o qualsevol altra entitat assistencial de referència de la vícti-
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ma i del territori competent de l’àrea bàsica policial (ABP) o comissaria de districte 
(CD) o regió policial (RP).

– participació en taules locals/comarcals o circuits específics relacionats amb la 
violència masclista i/o altres violències greus a altres col·lectius vulnerables (me-
nors, persones grans i persones amb discapacitat necessitades d’especial protecció).

– participació en l’elaboració/actualització dels protocols d’àmbit local/comarcal 
relacionats amb la violència masclista i/o col·lectius d’especial vulnerabilitat.

– presentacions/xerrades/col·loquis de temàtiques relacionades amb violència mas-
clista i domèstica a instituts, associacions i entitats del seu territori, en coordinació amb 
les oficines de relacions amb la comunitat (ORC) de la seva ABP/CD, entre d’altres.

En definitiva, el nombre d’expedients ha disminuït i els agents destinats als GAV 
han augmentat. Això ve donat per l’entrada en vigor del nou model d’atenció a les 
víctimes que ha requerit incrementar el personal adscrit al GAV per tal de donar 
sortida a totes les demanes relacionades amb atenció i seguiment i protecció a vícti-
mes de violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables.

b) El nou model d’atenció a la víctima ha comportat un canvi en l’estratègia po-
licial pel que fa a l’atomització dels serveis que atenen les víctimes. En aquest sentit 
s’eixampla la carta de serveis que assisteixen víctimes que han patit un delicte dins 
l’àmbit de la violència masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables. D’aquesta 
manera, la PG-ME treballa transversalment per millorar l’atenció, el seguiment i la 
protecció cap a aquestes persones, no quedant l’atenció únicament limitada als GAV.

Per aquest motiu, la primera atenció de recollida de la denúncia s’ha derivat a 
les oficines d’atenció al ciutadà (OAC). Els agents destinats a aquestes oficines són 
formats a tal efecte per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) dins del 
curs de les oficines d’atenció a la ciutadania. Aquesta formació permet augmentar el 
nombre d’agents que atenen víctimes.

Si bé es parla de l’ampliació d’efectius que donen servei a les víctimes, hi ha un 
altre grup que ha estat implicat en aquesta atenció i són les unitats de seguretat ciu-
tadana (USC). Mitjançant els cursos i tallers d’actualització de seguretat ciutadana 
que s’imparteixen a l’ISPC, aquests efectius són instruïts en matèria de violència 
masclista i domèstica. A més, aquests efectius reben formació específica sobre pro-
tecció a les víctimes, que s’han impartit arran de l’entrada del nou model de segui-
ments i proteccions policials.

L’altre grup que treballa de manera conjunta i coordinada l’atenció a les víctimes 
són les àrees regionals de recursos operatius (ARRO). Dins d’aquest tractament in-
tegral del fenomen, a les ARRO se les atorga un seguit de funcions en base a la seva 
especialització de protecció de persones i béns. Les mesures de protecció policial 
de les ARRO estan destinades a garantir una protecció eficaç a qualsevol víctima 
que es trobi en situació de risc alt o molt alt i que requereixin d’una protecció poli-
cial especialitzada.

Aquestes proteccions s’adapten a la situació de cada víctima, de la persona agres-
sora, de l’entorn i l’amenaça que motiva la protecció policial.

c) El nou model de protecció implica necessàriament la coordinació entre els di-
ferents serveis implicats: GAV, OAC, USC i ARRO. Per aquest motiu, ha estat ne-
cessària la creació d’un marc de continguts formatius homogenis, únics i flexibles 
que ha servit com a base del desenvolupament de la formació que cada grup, unitat 
o àrea ha proporcionat als seus membres, incrementant així, el nombre d’agents que 
atenen i acompanyen a les víctimes en tot el seu procés policial.

Aquest pla formatiu es garanteix i es concreta a través dels punts següents: 
– Formació continuada per agents del GAV mitjançant assistència a jornades i 

seminaris d’interès per millorar l’atenció a la víctima i la gestió dels seguiments.
– Curs de seguiments i atenció per a víctimes. Curs específic per agents del GAV, 

que consta de 62 hores de formació en matèries relacionades amb les tasques prò-
pies del GAV.
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– Formació per efectius de la PG-ME, que es concreta en matèria d’atenció a la 
víctima dins de determinats cursos que oferta l’ISPC com, per exemple, el curs de 
les oficines d’atenció a la ciutadania, el curs d’actualització de seguretat ciutadana, 
el curs d’ARRO, que tenen en compte aspectes específics sobre protecció de les víc-
times amb l’objectiu d’augmentar la seguretat de les persones afectades.

Barcelona, 12 de juny de 2017
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Annex 2
L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC) ofereix formació als cossos 

de policia de Catalunya en els diferents àmbits en què poden actuar i d’acord amb 
les competències que la legislació els ha encomanat. En relació amb la formació 
específica per atendre casos de violència masclista, l’actuació de l’ISPC té per ob-
jectiu: 

Potenciar la formació i especialització dels Mossos d’Esquadra destinats als GAV 
(apartat c)

La formació dels agents destinats als Grups d’Atenció a la Víctima, esdevé una 
part important de la formació que es fa periòdicament a l’Escola de Policia de Ca-
talunya i de la formació interna que fa la PG-ME.

Pel que fa a la formació adreçada a serveis especialitzats en violència domèstica, 
es fa el Curs d’atenció i seguiment a les víctimes de 62 hores, amb l’objectiu que els 
alumnes adquireixin les competències bàsiques i el coneixement específic en l’àm-
bit de la prevenció, l’atenció, el seguiment i la protecció de les víctimes de violència 
masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables.

Dur a terme un programa de formació específica destinat a les unitats de seguretat 
ciutadana dels Mossos d’Esquadra a fi de dotar-les de millors recursos per identificar 
indicis de violència de gènere (apartat d)

Pel que fa als efectius de les unitats de seguretat ciutadana, la formació específi-
ca en violència de gènere que reben és la següent: 

En l’apartat de la formació bàsica, en el Curs de formació bàsica per a policies, 
els aspirants aprenen, amb unes 10 hores de docència, la intervenció en l’àmbit de la 
violència domèstica i de gènere. En les activitats pràctiques de mòdul es fan activi-
tats per facilitar l’aprenentatge integrador de tots els coneixements, procediments i 
actituds que s’han impartit i treballat en les diferents unitats formatives del mòdul i 
se’n potencia l’aplicació pràctica.

Pel que fa a la formació continuada, l’Institut ofereix als membres dels cossos 
de policia accions formatives en què s’aprofundeix de manera més concreta en el 
coneixement de les diverses formes i àmbits de la violència masclista, en el marc 
legal, en els recursos, serveis i prestacions disponibles, i amb l’objectiu d’evitar la re-
victimització. Entre aquestes formacions destaquen: Curs d’atenció a la ciutadania 
amb l’objectiu d’atendre les persones, ordinàriament en dependències policials, de 
manera que duguin a terme adequadament tasques de recollida de denúncies, trac-
tament de les víctimes, informació i orientació. En el programa formatiu, hi consta 
un mòdul de 36 hores dedicat íntegrament a l’atenció policial a víctimes de violència 
masclista, domèstica i altres víctimes vulnerables.

També s’imparteix el Taller sobre les primeres intervencions policials en víctimes 
de violència masclista i domèstica amb l’objectiu d’adquirir les eines per dur a ter-
me adequadament una primera intervenció en situacions amb víctimes de violència 
masclista i domèstica, en aquesta acció formativa es treballa de forma molt pràctica, 
entre altres continguts, la contextualització d’aquest tipus de violència, quines ac-
tuacions es duen a terme en l’àmbit civil i en l’àmbit penal, com saber detectar les situa-
cions de violència i els indicadors de risc de la víctima, així com l’atenció de forma 
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urgent a aquestes víctimes. Aquesta formació és impartida per membres del cos de 
Mossos d’Esquadra experts i amb molts anys d’experiència professional en la temà-
tica, així com per membres del món judicial també especialitzats. Aquest any es 
farà de manera descentralitzada per tal que pugui arribar a més agents del territori.

Un altre curs és el Curs d’actualització en seguretat ciutadana que es fa amb 
l’objectiu d’actualitzar les competències professionals de l’àmbit de la seguretat ciu-
tadana per a l’exercici òptim de les funcions bàsiques policials i en una part del pro-
grama del curs es parla d’actuacions en l’àmbit de la violència masclista.

Pel que fa a la formació per a la promoció, aquesta formació és la que permet 
l’accés als membres dels cossos de policia a les diferents categories professionals 
independentment del cos de procedència al qual pertanyin. En totes les activitats 
incloses en aquest àmbit, l’objectiu és capacitar el comandament policial per exer-
cir amb la màxima excel·lència la seva nova tasca professional com a comanda-
ment o directiu públic i, en aquest objectiu s’inclou, inevitablement, el coneixement 
i les habilitats necessàries per dur a terme la funció de supervisió, la de promoció 
d’actuacions i la de proposició d’estratègies i procediments per a l’actuació policial 
tant preventiva com reactiva, davant la problemàtica de la violència masclista. Evi-
dentment, s’impartirà un o un altre nivell d’objectiu d’aprenentatge i de capacitació 
de competència, en funció de la categoria professional que estiguem formant. Per 
exemple, en el Curs de caporal/a de policia es treballa, en el marc del mòdul d’habi-
litats tècniques policials, aquests delictes dins la matèria de dret penal i processal i, 
dins la matèria de seguretat ciutadana, s’inclouen els continguts sobre les interven-
cions policials en l’àmbit de la violència masclista, tot plegat, amb un enfocament 
d’actuació i supervisió directa. En canvi, en el Curs d’inspector/a de policia, es fo-
menta la competència de visió i àmbit estratègic de decisió i, per tant, l’enfocament 
de la temàtica obeeix a una exposició més conceptual i sociològica i a una anàlisi 
crítica i comparativa entre l’actuació de diferents cossos policials, fins i tot, a en 
l’àmbit internacional.

Incorporar la perspectiva feminista en la formació i en la intervenció dels GAV, per 
tal d’assegurar un enfocament que eviti la revictimització de les dones que pateixen 
violència masclista (apartat e)

D’acord amb el capítol 7è Estàndards de servei del Protocol Marc per a una in-
tervenció coordinada contra la violència masclista i d’acord amb el Conveni del 
Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra les dones i la 
violència masclista (ratificat per Espanya l’any 2014), la formació de la PG-ME en 
l’àmbit de la violència masclista té, entre altres, diversos principis orientadors: 

1. Garantir el coneixement de les diverses formes i àmbits de la violència mas-
clista i de la resta de violències que es donen en el si de les famílies a partir d’un 
abordatge el màxim ampli possible que inclogui la identificació de mires, creences 
i estereotips col·lectius i propis sobre la violència masclista i la diversitat cultural.

2. Garantir el coneixement del marc legal i dels recursos, serveis i prestacions 
disponibles.

L’assoliment d’aquest coneixement es fa des de la defensa dels drets humans i 
tenint en compte la triple perspectiva següent: la perspectiva de gènere, la de la di-
versitat funcional i la de diversitat cultural.

Annabel Marcos i Vilar, directora
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Control del compliment de la Resolució 468/XI, sobre l’objectiu 8 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
290-00438/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63756 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 468/XI, sobre l’ob-
jectiu 8 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00438/11), us informo 
del següent:

El 25 de setembre de 2015, l’Assemblea General de Nacions Unides va aprovar 
la resolució Transformar el nostre món: l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sos-
tenible, que conté 17 objectius i 169 fites global a assolir en l’horitzó de l’any 2030.

Aquesta resolució fa una crida a desenvolupar respostes nacionals ambicioses per 
a implementar l’Agenda 2030. És per aquest motiu que el Govern de Catalunya, en 
el Pla de Govern per a la XI legislatura, va assumir el compromís d’elaborar un pla 
nacional que assegurés l’aplicació de l’Agenda 2030 a Catalunya.

El Govern va iniciar, una vegada adoptada l’Agenda 2030 per part de l’Assem-
blea General de Nacions Unides, un treball de caràcter interdepartamental per ga-
rantir l’aplicació d’aquesta nova agenda a Catalunya. Fruit d’aquest treball tingué 
lloc, el 3 de novembre de 2015, una primera reunió interdepartamental presidida per 
les persones titulars de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la UE i la Secretaria de 
Medi Ambient i Sostenibilitat, a la que participaren dotze Departaments.

D’acord amb el procés aprovat en aquesta reunió interdepartamental, el Consell 
Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya, adscrit al Departament 
d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, va elaborar l’informe 
L’Agenda 2030: transformar Catalunya, millorar el món (informe 3/2016), aprovat 
el 27 de setembre de 2016.

El 14 de febrer de 2017 el Govern va aprovar, a proposta dels titulars del De-
partament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, i de Terri-
tori i Sostenibilitat, iniciar l’elaboració del Pla Nacional per a la implementació de 
l’Agenda 2030 a Catalunya, i crear la Comissió Interdepartamental per a la seva 
elaboració.

La comissió interdepartamental té com a funcions coordinar el procés d’elabo-
ració del Pla Nacional; vetllar per la coherència i fer el seguiment del compliment 
dels diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible recollits a l’Agenda 2030, 
i validar la proposta final del Pla Nacional a fi d’elevar-la al Govern, mitjançant el 
Departament corresponent.

La comissió interdepartamental s’integra en el Departament competent en ma-
tèria d’acció exterior i està constituïda per les persones titulars de les secretaries 
generals de tots els departaments de l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
i per la persona titular de la direcció general competent en matèria de coordinació 
interdepartamental.

La comissió interdepartamental està integrada per una comissió tècnica, que té 
com a funció principal elaborar el Pla Nacional per a l’aplicació de l’Agenda 2030. 
Aquesta comissió tècnica, on participen representants de 12 departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, s’ha reunit els dies 6 d’abril de 2017, 4 de maig de 2017, 8 de 
juny de 2017 i té prevista una nova reunió el dia 28 de juny de 2017.

Durant aquest període els departaments han estat treballant per traslladar les fi-
tes globals, contingudes a l’Agenda 2030 global, en compromisos per a Catalunya. 
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El resultat d’aquest treball, de caràcter interdepartamental, serà traslladat un cop 
s’hagi finalitzat a la Comissió Interdepartamental.

En aquest procés de treball, el Consell Assessor per al Desenvolupament Sos-
tenible de Catalunya (CADS), adscrit al Departament d’Afers i Relacions Instituci-
onals i Exteriors i Transparència, ha assumit el suport tècnic i material de la Co-
missió Interdepartamental i de la Comissió Tècnica, tal i com estableix l’acord de 
govern de 14 de febrer de 2017.

En el procés d’elaboració d’aquest Pla Nacional s’ha organitzat un cicle de 6 jor-
nades per analitzar alguns dels reptes i compromisos que el nostre país té plantejats 
en relació a l’Agenda 2030 global i la seva aplicació a Catalunya. El cicle de jorna-
des, realitzat entre el 5 de maig i el 9 de juny de 2017, estava centrat en els ODS ob-
jecte d’anàlisi al High Level Political Forum de Nacions Unides el mes de juliol de 
2017 (ODS1, 2, 3, 5, 9 i 14). Les ponències i la relatoria de les taules rodones de la 
jornada estaran consultables per a totes les persones interessades després dels cor-
responents treballs d’edició.

Barcelona, 21 de juny de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 479/XI, sobre la situació 
humanitària al Iemen
290-00449/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 63757 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 479/XI, sobre la 
situació humanitària al Iemen (tram. 290-0044911), us informo del següent:

Tant la llei d’Acció Exterior i de la UE com el Pla estratègic d’acció exterior i de 
relacions amb la Unió Europea 2015-2018, estableix el compromís de Catalunya de 
contribuir als objectius d’abast global de la pau, la seguretat, els drets humans, el 
desenvolupament sostenible, la justícia i la cohesió social i el multilateralisme actiu. 
El Govern està treballant des de diferents unitats per implementar línies d’actuació 
que donen resposta a aquests compromisos.

El Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència 
està compromès amb les persones refugiades i les vulnerables que viuen en una 
zona de conflicte i està treballant en una estratègia integrada per donar resposta als 
reptes globals.

El Pla Director de Cooperació al Desenvolupament 2015-2018, posa l’accent en 
les crisis humanitàries, més enllà de l’emergència, amb una mirada estratègica a les 
seves causes i en coordinació amb una multiplicitat d’actors. En aquesta línia, el Pla 
anual de cooperació al desenvolupament del 2017 ha incrementat el seu pressupost 
amb 30,2 milions d’euros, un 65,5% més respecte l’any 2016 i identifica entre les 
prioritats de la cooperació l’actual drama de refugiats. En aquest sentit s’han desen-
volupat convocatòries d’ajuts específiques destinades a organitzacions humanitàries 
catalanes i dotades amb més de 500.000 euros que permetran desenvolupar projec-
tes que ajudin a fer front a la crisi de refugiats a Síria i països veïns.

Durant els mesos de maig i juny s’estan analitzant les propostes que han presen-
tat les entitats a les convocatòries de subvencions i encara no es pot valorar quantes 
de les propostes aprovades tenen projectes específics al Iemen. D’altra banda, des 
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de la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament s’han mantingut diversos 
contactes amb entitats que estan treballant específicament al Iemen per trobar vies 
de col·laboració i acords que permetin contribuir a pal·liar la crisi.

Pel que fa als defensors i defensores de drets humans, el Govern ha impulsat el 
programa català de protecció a defensors i defensores de Drets Humans. En aquests 
moments s’està en fase de valoració de les propostes presentades.

Barcelona, 22 de juny de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 488/XI, sobre el 
reconeixement del plurilingüisme a l’Estat espanyol
290-00458/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64453 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 488/XI, sobre el 
reconeixement del plurilingüisme a l’Estat espanyol (tram. 290-00458/11), us infor-
mo del següent:

El dia 21 de juny vaig adreçar una carta al ministre d’Educación, Cultura y De-
porte, traslladant-li el contingut de la Resolució 488/XI, per al seu coneixement i 
als efectes oportuns.

Barcelona, 27 de juny de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 490/XI, sobre la possibilitat 
de fer compatible la percepció de la pensió de jubilació amb el 
manteniment de l’activitat artística dels creadors
290-00460/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64454 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 490/XI, sobre la 
possibilitat de fer compatible la percepció de la pensió de jubilació amb el mante-
niment de l’activitat artística dels creadors (tram. 290-00460/11), us informo del 
següent:

El dia 21 de juny vaig adreçar una carta al ministre d’Educación, Cultura y De-
porte, traslladant-li el contingut de la Resolució 490/XI, per al seu coneixement i 
als efectes oportuns.

Barcelona, 27 de juny de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura
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Control del compliment de la Resolució 491/XI, sobre la protecció de 
la cova del Tabac, de Camarasa
290-00461/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64455 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 491/XI, sobre la 
protecció de la cova del Tabac, de Camarasa (tram. 290-00461/11), us informo del 
següent:

Amb motiu dels actes vandàlics del passat mes de desembre a la cova del Tabac, 
el Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de Cultura ha estudiat i 
formulat, en col·laboració amb l’Ajuntament de Camarasa, un pla de mesures cor-
rectores que permetin corregir totes les afectacions documentades i garantir el valor 
patrimonial de la cova com a BCIN i Patrimoni Mundial.

És per això que el Departament de Cultura ha inclòs, dins la partida destinada 
a la protecció de l’art rupestre per l’any 2017, una partida destinada a l’execució del 
«Projecte integral de valorització de la Cova del Tabac, cova amb pintures rupestres 
inclosa a la llista de patrimoni mundial de la UNESCO», dotada amb 35.364,22 eu-
ros. L’Ajuntament de Camarasa també col·laborarà en l’execució del projecte.

El pressupost i programa d’actuacions es desglossa a continuació:
A) Retirada de les pintades i grafits de la cova i rehabilitació de les pintures ru-

pestres: 13.074,05 euros
B) Actuacions de protecció integral de la Cova del Tabac:
1. Redacció d’un informe/estudi del sistema càrstic de la cova: a càrrec del tèc-

nics del Servei d’Arqueologia i Paleontologia (actuació sense cost)
2. Execució del tancament de protecció de la cova: 9.490,17 euros
3. Instal·lació de panells informatius: a càrrec de l’Ajuntament de Camarasa
4. Ordenació i gestió del règim de visites de la cova: Departament de Cultura i 

Ajuntament de Camarasa (actuació sense cost)
C) Projecte integral de recerca de la Cova del Tabac / Cova del Sastre: 12.800,00 

euros
Totes les actuacions estan previstes que s’executin durant el segon semestre de 2017.

Barcelona, 27 de juny de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 512/XI, sobre l’avaluació 
mèdica dels malalts de síndromes de sensibilització central
290-00479/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64019 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 512/XI, sobre 
l’avaluació mèdica dels malalts de síndromes de sensibilització central (tram. 290-
00479/11), us informo del següent:
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La Síndrome de Sensibilització Central (SSC) engloba un conjunt de malalties 
enquadrades com a malalties reumatològiques, que inclouen el funcionament de 
l’aparell locomotor, i entre les quals destaquen la fibromiàlgia, la síndrome de fatiga 
crònica i la sensibilitat química múltiple.

Aquestes patologies estan caracteritzades clínicament per dolor crònic genera-
litzat que s’agreuja, entre d’altres factors, per l’activitat física amb repercussions a 
l’esfera psicològica i cognitiva, i amb influència de múltiples factors ambientals.

El Departament de Salut va presentar el mes de maig de 2017 el Pla Operatiu 
d’Atenció a les persones afectades per la Síndrome de Sensibilització Central, que 
posa de manifest el paper que han de tenir les Unitats d’expertesa hospitalàries en 
l’àmbit diagnòstic i de tractament del malalt afectat d’aquesta patologia amb una in-
tervenció multidisciplinària, així com la tasca avaluadora de l’Institut Català d’Ava-
luacions Mèdiques (ICAM) pel que fa a les repercussions de la malaltia a nivell 
funcional i sobretot en relació a les limitacions per a l’exercici de la seva professió.

Aquest Pla estableix la via de coordinació entre les diferents unitats d’expertesa 
per tal que els paràmetres que es facin constar en els informes emesos per aquestes 
unitats permetin l’avaluació el més objectiva possible de les limitacions funcionals 
del malalt i, d’aquesta manera, l’ICAM disposi del major nombre possible de criteris 
clínics i assistencials per a fer la seva avaluació mèdica.

Les proves complementàries que es sol·liciten des de l’ICAM poden correspon-
dre a qualsevol especialitat mèdica. Aquestes proves tenen com a única finalitat 
avaluar l’estat funcional de la persona. La petició d’aquest tipus de proves es tramita 
als centres i/o especialitats que actuen com a consultors acreditats per l’Administra-
ció a aquests efectes. En última instància, són els metges avaluadors de l’ICAM els 
que valoren la capacitat laboral de la persona sobre la base de tota la informació que 
consta en el seu expedient.

L’ICAM ha publicat al lloc web del Departament de Salut la Guia per a l’avalu-
ació de la fibromiàlgia i de la síndrome de fatiga crònica, disponible a l’enllaç http://
canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_
la_z/f/fibromialgia/documents/guia_avaluacio_fibromialgia_fatiga_cronica.pdf.

Aquesta guia ha estat actualitzada i revisada per l’Agència de Qualitat i Ava-
luació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), està avalada per societats científiques de 
reconegut prestigi i segueix la línia estratègica del Pla Operatiu d’Atenció a les per-
sones afectades per la Síndrome de Sensibilització Central.

Amb aquestes actuacions el Departament de Salut augmenta l’esforç en l’homo-
geneïtzació i la unificació dels criteris de diagnòstic i seguiment de les SCC amb 
l’objectiu de millorar l’atenció dels pacients d’aquest conjunt de malalties cròniques 
que limiten molt la vida de les persones que les pateixen.

Barcelona, 9 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/f/fibromialgia/documents/guia_avaluacio_fibromialgia_fatiga_cronica.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/f/fibromialgia/documents/guia_avaluacio_fibromialgia_fatiga_cronica.pdf
http://canalsalut.gencat.cat/web/.content/home_canal_salut/ciutadania/la_salut_de_la_a_a_la_z/f/fibromialgia/documents/guia_avaluacio_fibromialgia_fatiga_cronica.pdf
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Control del compliment de la Resolució 534/XI, sobre el suport a les 
iniciatives per a declarar la diada de Sant Jordi patrimoni cultural 
immaterial de la humanitat de la UNESCO
290-00498/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64456 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 534/XI, sobre el su-
port a les iniciatives per a declarar la diada de Sant Jordi patrimoni cultural imma-
terial de la humanitat de la UNESCO (tram. 290-00498/11), us informo del següent:

El Departament de Cultura, de manera pública i notòria, ha donat suport públic 
a la candidatura de Sant Jordi a Catalunya, la festa del llibre i de la rosa, com a Pa-
trimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO.

El principal acte públic va tenir lloc el dia 21 d’abril d’enguany a CaixaForum 
Barcelona, amb l’assistència de la vicepresidenta del Govern d’Espanya, Soraya 
Sáenz de Santamaría; el director general de la Fundació Bancària «la Caixa», Jau-
me Giró; el president de la Cambra del Llibre de Catalunya, Patrici Tixis; i el presi-
dent del Gremi de Floristes de Catalunya, Joan Guillen.

La Direcció General de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals por-
ta a terme una tasca d’acompanyament i assessorament de les candidatures de patri-
moni cultural immaterial en tots els tràmits i gestions d’avaluació per part del De-
partament de Cultura i del Ministeri de Cultura.

La competència per a elevar a la UNESCO les candidatures de declaració cor-
respon al Ministeri de Cultura, i com a tràmit previ, el Consell Assessor del Patri-
moni Cultural Català del Departament de Cultura avalua les propostes de candida-
tures catalanes i aprova, si escau, la seva tramesa al Ministeri. Aquest darrer, però, 
és qui determina la seva presentació, o no, a la UNESCO i el seu calendari.

L’expedient i la proposta corresponent a la candidatura de Sant Jordi a Catalu-
nya, la festa del llibre i de la rosa, com a Patrimoni Cultural Immaterial de la Hu-
manitat va ser avaluat favorablement pel Consell Assessor del Patrimoni Cultural 
Català, en la seva sessió del proppassat dia 21 de juny de 2017.

D’altra banda, vaig adreçar una carta al ministre d’Educación, Cultura y Depor-
te, el dia 21 de juny, traslladant-li el contingut de la Resolució 534/XI, per al seu 
coneixement i als efectes oportuns.

Barcelona, 27 de juny de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller de Cultura

Control del compliment de la Resolució 586/XI, sobre el Portal de 
Conciliacions
290-00550/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64286 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 586/XI sobre el Porta de con-



BOPC 459
6 de juliol de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 65 

ciliacions, us trameto en aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat 
per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o el termini 
previst per a realitzar altres actuacions que contribueixen a donar compliment als 
objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 20 de juny de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us fem saber que seguint els preceptes de la Resolució 586/XI sobre el Porta de 

conciliacions hem continuat amb les millores del Portal de conciliacions i, a data 
d’avui us informem que el sistema és compatible pels següents sistemes operatius: 

Sistema operatiu Navegador Versió Versió Java

Windows 7 Internet Explorer 11 Java 1.6 o superior

Firefox 50 Java 1.6 o superior

Windows 8 Internet Explorer 11 Java 1.6 o superior

Firefox 50 Java 1.6 o superior

Windows 10 Internet Explorer 11 Java 1.6 o superior

Firefox 50 Java 1.6 o superior

Mac OS Safari 7.0 Java 1.6 o superior

Firefox 50 Java 1.6 o superior

Pel cas concret del sistema operatiu Windows 10, la presentació telemàtica fun-
ciona correctament utilitzant el navegador Internet Explorer 11 ó Firefox 50, i una 
versió de Java igual o superior a la 1.6. A més a més, està previst afegir la compa-
tibilitat de Google Chrome i Microsoft Edge per a Windows 10, tasca que es fa pe-
riòdicament amb el Portal de Conciliacions per mantenir la compatibilitat amb les 
noves versions de sistemes operatius, navegadors i Java.

Per finalitzar, comentar què s’està fent la transformació tecnològica de l’aplica-
ció, i això implicarà la millora del maquinari i programari de base, i que també re-
dundarà en una millora de rendiment del portal en el seu conjunt.

Control del compliment de la Resolució 637/XI, sobre els governs i 
les finances locals
290-00598/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64441 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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 l’apartat a) de la Resolució 637/
XI, sobre els governs i les finances locals, (tram. 290-00598/11), us informo del se-
güent:

El juliol de 2013, durant la X legislatura, el Govern de la Generalitat ja va pre-
sentar un Projecte de llei de governs locals de Catalunya, que no va arribar a ésser 
aprovat per aquest Parlament per les diverses concepcions dels grups parlamentaris 
sobre quin ha de ser el funcionament dels ajuntaments, i que finalment va decaure 
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per finiment de la legislatura. El govern espanyol, mentrestant, sí que va aconseguir 
aprovar la LRSAL, tot i el rebuig unànime dels ajuntaments catalans.

El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge ha im-
pulsat durant el 2016 i 2017 un procés obert i participatiu que servirà per definir com 
ha de ser l’Administració local del futur. Fruit d’aquest procés, que es denomina Go-
vernslocals.cat, sorgiran les propostes per elaborar les lleis del món local, fetes pel 
propi món local. El que es pretén és obrir un debat sobre com ha de ser el món local, 
amb l’objectiu d’elaborar les bases del que serà la memòria preliminar de les lleis 
que han de regir el futur dels governs locals de Catalunya.

Per aconseguir aquest gran repte, s’ha implicat a totes les institucions locals de 
referència del país i a totes les forces polítiques que ja estan treballant conjuntament 
des del passat 27 de juliol, quan es va constituir formalment el consell institucio-
nal, del qual els grups parlamentaris en són membres. El comitè tècnic i el consell 
assessor, juntament amb els grups de treball per matèries i els equips redactors van 
preparar els esborranys de les diferents matèries que s’estan estudiant: ordenació 
territorial i serveis a les persones, nova governança, finances locals, organització 
dels governs locals, relacions intergovernamentals i innovant la gestió pública.

Durant el mes de gener, es van convocar els 948 alcaldes i alcaldesses del país 
per debatre i recollir les seves aportacions en el marc de 7 sessions territorials (co-
marques de Barcelona, Catalunya Central, Girona, Lleida, Pirineu, Terres de l’Ebre 
i Tarragona), amb l’objectiu de recollir la seva opinió i posicionament sobre els con-
tinguts del que serà la futura reforma de la Llei de Governs Locals. Hi van partici-
par més de 500 càrrecs electes. Les seves aportacions han nodrit els textos inicials, 
que prèviament s’havien treballat amb representants del món local, fent-los més rics 
i més representatius.

Durant el mes de març es va obrir el torn de paraula a tots els regidors i regido-
res municipals a participar d’aquesta reflexió conjunta a través del web: www.Go-
vernslocals.cat

Un cop finalitzat aquest procés participatiu, s’han integrat a les ponències les 
aportacions que han anat fent tots els alcaldes. Properament es convocarà el Comitè 
Tècnic que li donarà el seu vist i plau i es farà entrega del document final sorgit del 
procés de debat Governslocals.cat

perquè siguin els grups parlamentaris els que puguin elaborar una proposició de 
llei, i es pugui arribar, finalment, a aprovar una Llei de governs locals de Catalunya.

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

i Habitatge

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 54/XI, sobre les addiccions socials
390-00054/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 64016 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 54/XI, sobre les addiccions socials 
(tram. 390-00054/11), us informo del següent:
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El mes de març de 2017 el Govern va presentar la nova estratègia 2017-2019 del 
Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions.

El Pla aposta per la col·laboració i uneix esforços amb els departaments de Sa-
lut, Ensenyament, Treball, Afers Socials i Famílies, Justícia i Presidència; i amb les 
entitats del sector, proveïdores de serveis, de professionals, de representació de les 
persones i de les seves famílies.

A grans trets, l’estratègia que es proposa consolida el model d’atenció comu-
nitari i orienta l’organització dels serveis d’atenció des del paradigma del model 
de recuperació. L’àmplia mirada que es planteja per entendre la salut mental im-
plica la integració de l’atenció entre els diferents serveis de la xarxa sanitària i en-
tre el sistema sanitari, social, educatiu, laboral i judicial com a objectiu de millora 
permanent. El document es disponible a l’enllaç http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/
docs/2017/03/13/13/08/e161671e-f399-4710-9d5f-785fa04192be.pdf.

En aquest nou Full de ruta 2017-2019 es preveuen noves accions que no havien 
estat prioritzades en el període anterior i que s’han considerat necessàries d’encetar, 
com és el desenvolupament d’una estratègia de prevenció de les noves patologies re-
lacionades amb l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació.

És per això que dins la línia estratègica 2. Promoció de la integració de les inter-
vencions dels serveis de salut, socials i educatius de la petita infància, de la pobla-
ció en edat escolar i de l’adolescència amb especial risc o vulnerabilitat, i les seves 
famílies, s’ha fixat l’Objectiu 2.5 Prevenir les noves patologies relacionades amb l’ús 
de les tecnologies de la informació i la comunicació.

Aquest Objectiu 2.5 estableix el desenvolupament d’una estratègia de prevenció 
de les noves patologies relacionada amb l’ús de les TIC i la creació d’una comis-
sió de treball que elabori un protocol de prevenció, detecció i atenció a les addicci-
ons socials amb la participació de professionals experts, associacions de familiars, 
associacions en primera persona i experts en les tecnologies de la informació i la 
comunicació.

Aquesta Comissió de treball es coordina des del Departament de Presidència, tal 
com s’estableix a l’organització del Pla Integral d’atenció a les persones amb tras-
torn mental i addiccions. Durant el mes de maig del 2017 s’ha estat treballant en 
la creació d’aquesta comissió per tal que estigui formada per professionals experts, 
associacions de familiars i experts en les tecnologies de la informació i la comunica-
ció. Es preveu que el dia 23 de juny de 2017 es realitzi la primera reunió de treball.

Per altra banda, la Direcció General de Tributs i Joc va trametre a totes les asso-
ciacions d’empresaris dels diferents subsectors del joc i les apostes de Catalunya (ca-
sinos, bingos, salons de joc i empreses operadores de màquines recreatives i d’atzar) 
el text d’aquesta Moció.

També s’han realitzat diferents reunions de treball amb representats de les es-
mentades associacions o empreses amb l’objectiu de concretar els continguts de la 
Moció relacionades amb el joc responsable.

Pel que fa a accions de Joc Responsable dutes a terme per la Direcció General de 
Tributs i Joc cal destacar el següent:

A més de dur a terme la gestió administrativa de la prohibició d’entrada a esta-
bliments de joc a petició de l’interessat, el Registre de persones que tenen prohibit 
l’accés a salons de joc, casinos i sales de bingo (a partir d’ara Registre de prohibits), 
realitza accions de joc responsable amb:

– Els ciutadans que demanen informació.
– Les persones jugadores que sol·liciten la prohibició.
– Professionals que treballen amb joves en risc.
– Els establiments de joc.
– La xarxa de recursos de tractament del joc patològic.
– El Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya (COPC).

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/03/13/13/08/e161671e-f399-4710-9d5f-785fa04192be.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/03/13/13/08/e161671e-f399-4710-9d5f-785fa04192be.pdf
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– Els tècnics del Registre de prohibits dels Serveis Territorials de la Generalitat 
de Catalunya que atenen les sol·licituds d’inscripció o cancel·lació.

– El Servei de Control del Joc de la Subdirecció General de Gestió i Control del Joc.
– La Direcció General d’Ordenació del Joc i el Registre General d’Interdiccions 

d’Accés al Joc, dependents del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.
Així, a més d’informar els ciutadans que ho demanen sobre les autoprohibicions 

i la seva gestió a través del Registre, se’ls ofereix informació telefònica i també via 
consulta de l’oficina virtual de tràmits (OVT).

L’objectiu del Registre de Prohibits és oferir a les persones jugadores la possibi-
litat d’autoprohibir-se voluntàriament l’accés als establiments de joc de Catalunya, 
així com de cancel·lar la prohibició d’acord amb els criteris de l’article 8 del Decret 
24/2005, de 22 de febrer, pel qual es regulen determinades prohibicions d’accés a 
establiments de joc i el Registre de persones que tenen prohibit l’accés a salons de 
joc, casinos i sales de bingo.

Una primera mesura de joc responsable, directament relacionada amb la gestió 
administrativa, és que al Registre de prohibits no s’introdueix només un document 
d’identificació de l’usuari que sol·licita la prohibició, sinó tots els seus documents 
identificadors (Passaport, DNI, Permís de residència, NIE, Documents d’identifica-
ció d’altres paises de l’UE, Documents identificadors del cos diplomàtic i d’altres).

A més a més d’aquesta gestió administrativa, el Registre de prohibits contribueix 
al foment del joc responsable en els usuaris oferint-los la mateixa informació que 
als ciutadans en general i, a més, informant-los de les següents característiques i op-
cions específiques de les prohibicions per tal que prenguin decisions fonamentades 
sobre la seva relació amb el joc.

En relació amb els professionals que treballen amb joves en risc, recentment 
s’han dut a terme diverses prohibicions reforçades de joves en risc portats pels seus 
tutors que actuaven com a reforçants.

Els establiments de joc reben diàriament i de forma automatitzada el llistat actu-
alitzat de les persones inscrites que no poden accedir als establiments de joc. S’ha 
establert un sistema alternatiu d’enviament dels llistats que substitueix l’automàtic, 
quan aquest no es pot fer servir, amb la mateixa freqüència d’enviament.

Quant a la xarxa de recursos de tractament del joc patològic (associacions regis-
trades d’ajuda a persones amb problemes del joc i serveis de la xarxa pública espe-
cífics per al joc patològic), les accions de joc responsable que es duen a terme són 
les següents:

– Aportar informació actualitzada i aclarir dubtes sobre:
• Els diferents tipus de prohibicions i les seves característiques.
• Les prohibicions presencials i les prohibicions per internet.
• Les prohibicions per apostes esportives.
• Les documentacions necessàries.
– Ajudar en la gestió de la prohibició del joc per internet adreçada a la Direcció 

General d’Ordenació del Joc i el Registre General d’Interdiccions d’Accés al Joc, 
dependents del Ministeri d’Hisenda i Funció Pública.

– Rebre informació dels serveis que duen a terme (teràpies de grup amb exju-
gadors, grups de treball amb les famílies) per assessorar els usuaris del Registre de 
prohibits.

Finalment, des de l’any 2015, el Registre de persones que tenen prohibit l’accés 
a casinos, salons de joc i sales de bingo, col·labora amb el Grup de treball de joc pa-
tològic i d’altres addiccions comportamentals del COPC.

L’intercanvi i contrast d’informació ha permès detectar des de molt aviat fenò-
mens, com ara l’increment de les addiccions als jocs per internet i les pautes conduc-
tuals associades, o el potencial d’addicció de màquines amb dissenys específics o el 
canvi del perfil habitual de persones jugadores que acudeixen a teràpia o al Registre.
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Pel que fa a la formació dels professionals sanitaris sobre l’atenció a les noves 
patologies relacionada amb l’ús de les TIC, cal indicar que els professionals del 061 
CatSalut Respon realitzen, dins el seu programa de formació, formació continuada 
i reciclatges dels diferents temes i continguts objecte de la seva cartera de serveis, 
entre els quals hi estan inclosos els relacionats amb la prevenció i atenció de les ad-
diccions socials, amb els corresponents referents i responsables.

Així mateix, el Departament de Salut, en el marc de la nova estratègia 2017-
2019 del Pla Integral d’atenció a les persones amb trastorn mental i addiccions, farà 
la màxima difusió del protocol de prevenció, detecció i atenció a les addiccions 
socials, a través de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions, societats científiques i 
associacions de professionals d’aquest àmbit, i també a través del Canal Salut pro-
fessionals del Departament de Salut.

Per altra banda, el Departament d’Ensenyament, valora molt positivament la 
creació de la comissió de treball que elaborarà un protocol de prevenció, detecció i 
atenció a les addiccions socials i assumeix plena disposició per a participar-hi, per 
tal de coordinar les estratègies i actuacions que es determinin en l’àmbit de la co-
munitat educativa.

Així mateix, el Departament d’Ensenyament aplicarà i difondrà en l’àmbit do-
cent els codis de bones pràctiques i el protocol integral de prevenció, detecció i ac-
tuació de casos de dependència de les TIC per a alumnes de secundària que s’elabori 
en el marc de l’esmentada comissió de treball. A més, també inclourà els continguts 
que determinin els experts de l’àmbit de la salut en les oportunes actuacions de for-
mació permanent de docents.

Quant a les actuacions dutes a terme des del Departament d’Ensenyament, en 
l’ordenació curricular de l’educació secundària, establerta pel Decret 187/2015, de 
25 d’agost, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, s’in-
clouen continguts clau de les competències de l’àmbit digital que tracten els aspec-
tes d’ús segur i responsable de les Tecnologies de la Informació i Comunicació dins 
l’apartat «Ciutadania, hàbits, civisme i identitat digital».

Així mateix en la publicació de les orientacions per a la identificació i desplega-
ment de les Competències bàsiques de l’àmbit digital s’aporten orientacions meto-
dològiques, recursos i exemples d’activitats per treballar aquests conceptes a l’aula.

Pel que fa a l’orientació a les famílies en la promoció d’hàbits saludables en l’ús 
de les tecnologies, el portal del Departament d’Ensenyament Família i Escola, dis-
ponible en l’enllaç http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/edu-
cacio-us-tecnologies/

compta amb l’apartat específic «Ús i abús de les tecnologies» en el qual s’hi pot 
trobar informació i consells.

Barcelona, 19 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Moció 83/XI, sobre les polítiques 
d’habitatge
390-00083/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 64440 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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

tracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el que 

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/educacio-us-tecnologies/
http://familiaiescola.gencat.cat/ca/educar-creixer-en-familia/educacio-us-tecnologies/
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estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, en compliment de 
la Moció 83/XI, sobre les polítiques d’habitatge, (tram. 390-00083/11), us informo, 
amb el document annex, de les actuacions que s’han portat a terme.

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

i Habitatge

Annex
El recàrrec de l’IBI que planteja el primer punt de la Moció no es pot aplicar 

perquè el Govern de l’Estat no ha procedit al desplegament reglamentari que ho 
permetria.

Alhora, cal assenyalar que el Govern de la Generalitat manté operatiu el Registre 
d’habitatges buits aprovat pel Decret Llei 1/2015, en el qual hi ha indexades les da-
des dels habitatges buits i ocupats sense títol habilitant a tot el territori. La Genera-
litat ha posat en marxa una plataforma telemàtica perquè els ajuntaments que ho sol-
licitin, una vegada obtingut el permís i les corresponents credencials d’accés, puguin 
consultar les dades del Registre informàticament, fet que els permetrà realitzar un 
seguiment d’aquells immobles que es trobin buits de forma prolongada en el temps.

La coordinació de les administracions amb l’objectiu de fer efectiva una «gestió 
integral del patrimoni públic d’habitatge» s’estructura a través del Fons d’habitat-
ges de lloguer destinats a polítiques socials, constituït a través de conveni signat el 
juny de l’any 2015. S’integren en el fons els habitatges públics de la Generalitat, dels 
Ajuntaments, els habitatges de les borses municipals de lloguer, els habitatges d’in-
clusió i els habitatges de les entitats financeres que han estat cedits fins el moment 
a les administracions.

El «seguiment de les rendes», les «condicions dels habitatges, i les necessitats de 
rehabilitació» d’aquest parc disponible per a polítiques públiques d’habitatge són ac-
tuacions que desenvolupen els integrants del Fons, amb la qual cosa la configuració 
de «l’estratègia efectiva de gestió integral» que proposa la Moció s’impulsa a través 
de l’intercanvi d’informació i el desplegament de mesures coordinades per a garantir 
el bon ús dels habitatges i la necessària ampliació del Fons.

L’avantprojecte de Llei del territori, que en breu serà sotmès a informació públi-
ca i audiència, va en la línia d’exigir el manteniment de la titularitat pública de gran 
part dels terrenys obtinguts de la cessió del sòl amb aprofitament amb destinació a 
habitatge públic de lloguer.

No obstant, cal remarcar que el Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, determina que «l’exercici de les facul-
tats urbanístiques del dret de la propietat s’ha de subjectar al principi de la funció 
social d’aquest dret.»

En compliment d’aquest principi i amb l’objectiu de disposar de terrenys, en 
sòl urbà o urbanitzable, destinats a la construcció d’habitatge de protecció oficial i 
d’adequar els paràmetres urbanístics a les necessitats d’augment d’habitatge asse-
quible, la legislació urbanística vigent a Catalunya regula l’establiment en els plans 
d’ordenació urbanística municipal o en llurs modificacions, de reserves de sòl sufi-
cients per a la construcció d’habitatges de protecció oficial per al compliment dels 
objectius definits a la Memòria social i, com a mínim, el 30% del sostre que es qua-
lifiqui per a l’ús residencial de nova implantació, del qual com a mínim un 20% ha 
de destinar-se a règim general i/o especial, ja sigui venda, lloguer o d’altres formes 
de cessió d’ús.

Així mateix, els Plans poden incrementar aquests mínims legals establerts en el 
Text refós de la Llei d’Urbanisme en sectors de planejament en sòl urbà i urbanitza-
ble previstos pel planejament.
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El Govern de la Generalitat ha enllestit els treballs d’elaboració del nou Pla Terri-
torial Sectorial d’Habitatge, actualment en fase d’avantprojecte en exposició pública, 
una de les conseqüències del qual serà el plantejament d’una modificació del Pla pel 
dret a l’habitatge, en la línia del que es proposa en aquesta Moció.

Entre els objectius del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge hi ha l’impuls de me-
sures que permetin afavorir l’increment de l’oferta de lloguer, especialment del llo-
guer assequible, per tal de donar una resposta més efectiva a les necessitats de les 
famílies que cerquen habitatge. En aquest sentit, el Pla planteja necessitats d’habitat-
ge en el futur en justa proporció d’habitatge de lloguer i de propietat amb l’objectiu 
d’acostar Catalunya als estàndards europeus.

Alhora, més enllà de les línies generals que defineix el Pla Territorial Sectorial 
d’Habitatge en matèria de foment de l’habitatge de lloguer, el Govern treballa per-
què el pes d’aquest règim de tinença s’incrementi, fent-lo més atractiu tant per als 
propietaris d’habitatges susceptibles de ser posats en lloguer, com per a les persones 
i famílies que, per les seves circumstàncies i necessitats (des de sòcio-econòmiques 
a de mobilitat laboral) cerquen un habitatge de lloguer.

En aquest sentit, el Grup de Treball sobre les bases per a un nou marc de l’ar-
rendament a Catalunya, integrat per representants de les administracions i els prin-
cipals agents implicats en l’àmbit de l’habitatge, ha consensuat diverses propostes 
pensades per a incrementar el pes del lloguer al nostre país, entre les quals hi ha la 
creació d’un Índex de Referència dels Preus del Lloguer que aporti transparència 
informativa al mercat i esdevingui un instrument eficaç perquè els propietaris i les 
famílies que busquen un habitatge de lloguer tinguin un valor de referència aplica-
ble d’acord amb la localització de l’immoble, el seu estat i les seves característiques.

Pel que fa a les mesures d’increment del parc d’habitatge de lloguer social per 
part de la Generalitat de Catalunya, els ajuntaments i altres entitats fins a situar-lo 
als nivells plantejats a la Llei 18/2007 han topat amb el context de crisi econòmi-
ca patit just després de l’aprovació de l’esmentada norma. En aquest sentit, el nou 
Pla Territorial Sectorial d’Habitatge es planteja superar aquestes dificultats i donar 
compliment als objectius plantejats a la Llei 18/2007, en aquesta i altres qüestions.

En aquest context, la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments del país estan 
fent un esforç significatiu per a avançar en la línia d’ampliar el parc d’habitatge des-
tinat a polítiques socials malgrat les limitacions pressupostàries, que dificulten, per 
exemple, la promoció d’habitatge de nova construcció destinat a lloguer social. En 
aquest sentit, el Govern de Catalunya i els ajuntaments tenen al seu abast l’exercici 
del dret de tanteig i retracte, previst al Decret Llei 1/2015, amb el qual les adminis-
tracions públiques tenen prioritat en l’adquisició d’habitatges provinents de proces-
sos d’execució hipotecària en municipis de demanda acreditada, a un preu assequi-
ble (menys de 50.000 euros per habitatge) i per a ser destinats a lloguer social. Així 
mateix, s’han impulsat els acords amb entitats financeres per a la cessió d’habitatges 
buits, que ja sumen 3.960 habitatges compromesos.

Igualment, la Generalitat de Catalunya continua impulsant el recolzament a les 
entitats del tercer sector que treballen en l’àmbit de l’habitatge, per tal d’ajudar-les 
a ampliar el parc d’habitatge assequible que tenen sota la seva responsabilitat, amb 
aportacions econòmiques que s’han multiplicat per dos des de l’any 2012, arribant 
l’any passat als 2,4 milions d’euros destinats a quasi 1.900 habitatges de la Xarxa 
d’Habitatges d’Inclusió Social.

Pel que fa a l’impuls de la rehabilitació energètica de 500.000 habitatges, l’Estra-
tègia Catalana per a la Renovació Energètica dels Edificis és l’instrument de planifi-
cació i desenvolupament d’accions per a activar el mercat de la renovació energètica 
dels edificis construïts a Catalunya, estimulant accions de millora del parc construït 
d’edificis.
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L’impuls de l’Estratègia aplega el sector públic i privat, amb més de 80 entitats 
que representen àmpliament l’àmbit de la renovació energètica d’edificis tant des de 
la perspectiva de l’oferta com des de la demanda.

Els principals objectius per al període 2014-2020 són la reactivació de la inver-
sió en el sector de la construcció i les energies renovables, l’impuls de l’eficiència 
energètica amb accions de reducció del consum estimat d’energia, la reducció de la 
petjada ecològica de l’edificació, i la creació i/o reciclatge de llocs de treball en el 
sector de la construcció potenciant la rehabilitació.

L’Estratègia inclou projectes tractor, que són aquells projectes de referència que, 
promoguts per les entitats membres o que compten amb el seu suport, es caracterit-
zen pel seu elevat nivell d’innovació, de notorietat, i de resultats en estalvi i inver-
sió. Entre 2014 i 2016 s’han impulsat 29 projectes tractor amb una inversió pública 
i privada de 54 milions d’euros.

Més enllà de la singularitat i exemplaritat dels projectes tractor de l’Estratègia, el 
Govern de la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, impulsa 
actuacions i ajuts en matèria de rehabilitació que afecten milers d’edificis de Cata-
lunya, tant de titularitat pública com de titularitat privada, on es realitzen obres de 
rehabilitació que contemplen accions de renovació energètica encaminades a reduir 
els consums energètics.

Finalment, pel que fa a l’impuls de figures com ara cooperatives i societats d’ar-
rendament sense ànim de lucre, la modificació del Pla pel dret a l’habitatge que es 
derivi de l’aprovació del Pla Territorial Sectorial d’Habitatge pot incloure mesures 
en aquest sentit.

Així mateix, cal assenyalar que la Generalitat de Catalunya està impulsant de 
forma molt decidida la col·laboració i implicació amb les entitats del tercer sector 
dedicades a l’habitatge social. S’han reforçat els convenis de col·laboració amb les 
entitats, incloent-hi un increment dels habitatges cedits per l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya, i s’han compromès més recursos per a donar suport a les actuacions 
que en matèria d’habitatge impulsen aquestes entitats sense ànim de lucre.

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 64247 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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

lunya, i a fi de complir la Moció 86/XI, sobre polítiques agràries, ramaderes i fores-
tals (tram. 390-00086/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt 3 a), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació ha elaborat una proposta de text de Llei d’Espais Agraris que incorpo-
ra prescripcions coincidents amb els mandats del punt tercer de la Moció 86/XI. 
Aquest text s’ha concertat amb les principals entitats dels sectors agrari, alimentari 
i forestal, i actualment es troba en fase d’estudi per parts dels grups parlamentaris 
del Parlament de Catalunya, per tal d’estudiar de forma conjunta la millor forma de 
tramitació de l’aprovació del mateix.

L’objectiu principal del text és ordenar la gestió dels espais agraris a Catalunya i 
dissenyar els mecanismes necessaris per a donar seguretat jurídica als titulars de les 
explotacions agràries. Així mateix, es vol establir les disposicions per a la definició, 
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la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya, la determinació del seu 
règim jurídic i la regulació dels supòsits i de les modalitats d’intervenció pública, 
per assegurar que es pugui utilitzar de la manera més beneficiosa possible pel sector 
agrari, amb la finalitat que compleixi amb el seu objectiu, que és la producció d’ali-
ments en el marc d’una explotació agrària.

Pel que fa al punt 6 e), sobre la concreció d’aquest Pla, hem de dir que s’hi està 
treballant. Els diferents punts que esmenta aquest apartat quedaran recollits, o bé 
de manera indirecta, com en el cas del primer, que s’esdevindrà fruit de les normes 
que es derivin de l’aplicació de la normativa en matèria de gestió de les dejeccions 
ramaderes, o bé de manera directa, com ara les mesures previstes al punt segon, que 
també recollirà al seu torn la normativa esmentada.

Precisament, quant a les mesures que esmenta el punt 2, aquesta és una qüestió 
en què el DARP i el sector mateix ja fa molt temps que hi treballen. Actualment, ja 
es disposa d’una normativa que regula la reducció de la càrrega de nitrogen a les die-
tes del bestiar. Sobre aquesta qüestió, recentment s’ha creat un Comitè Tècnic per a 
la posada en marxa d’un Pla pilot per a l’aplicació del mètode de balanç de nitrogen 
a les explotacions porcines.

En aquest Comitè Tècnic, a banda dels representants de la Direcció General 
d’Agricultura i Ramaderia, que el coordina, hi participen entitats del sector agrari, 
representants dels fabricants de pinsos i l’IRTA.

Quant als punts 3 i 4, de foment per a productors de porc ecològic o de produc-
tors de farratge ecològic, cal fer esment que tant els productors ecològics de porcs 
com els de farratge poden accedir a l’ajut del PDR 2015-2020 per a productors eco-
lògics. A més, cal recordar que ambdues orientacions productives estan també re-
collides en el grup de treball de ramaderia ecològica que s’ha constituït recentment, 
liderat per la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, la finalitat del qual és 
concretar les estratègies que necessita la ramaderia ecològica per reforçar la pro-
ducció i, sobretot, la comercialització i promoció del consum de la carn ecològica i 
altres productes ramaders. Concretament, dins dels treballs d’aquest grup, és previst 
crear diversos grups tècnics, un d’ells destinat, precisament, al porcí, i un altre des-
tinat a l’alimentació animal, que inclourien concretament aquesta demanda.

D’altra banda, dins de l’actual Programa de foment de la producció agroalimen-
tària ecològica 2015-2020, s’han identificat uns sectors estratègics, ja sigui pel seu 
potencial de desenvolupament, per les característiques agroambientals del territori o 
perquè la seva producció no és prou elevada com per satisfer la demanda interna, als 
quals es dedicarà una especial atenció. Entre aquests sectors, precisament hi ha el de 
«Matèries primeres per a l’alimentació animal i humana» i el de «Porcí».

El projecte de pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i 
Alimentació per a l’exercici 2017 preveu un pressupost addicional d’1 M d’euros per 
impulsar el programa de millora de la gestió de les dejeccions ramaderes, amb l’ob-
jectiu de donar resposta a la greu problemàtica que comporta des de fa anys per al 
sector. D’aquest import, 0,7 M d’euros es destinaran a despeses de funcionament i 
0,3 M d’euros a reforços de personal.

Barcelona, 27 de juny de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació
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Control del compliment de la Moció 99/XI, sobre l’estat del litoral
390-00099/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 64011 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 99/XI, sobre l’estat del litoral (tram. 
390-00099/11), us informo del següent:

Les actuacions de reparació de danys produïts pels darrers temporals meteorolò-
gics al litoral català executades fins ara han estat programades de manera unilateral 
pel Govern de l’Estat de forma prèvia a l’aprovació d’aquesta moció. No es té cons-
tància que el Govern de l’Estat hagi impulsat cap altre actuació.

En les reunions mantingudes amb la Direcció General de Costes de l’Estat s’ha 
insistit en la necessitat de convocar, amb la major brevetat possible, la Comissió bi-
partida Estat i Generalitat, per tractar de la planificació i programació de les obres 
d’interès general que s’han d’executar en el litoral català.

Pel que fa al punt 3.c, sobre garantir el bon estat de les aigües de les platges i de 
les aigües de transició i abocades arreglant urgentment, abans que comenci la tem-
porada turística, els emissaris, les canonades, els col·lectors i les instal·lacions mal-
mesos pels darrers temporal, cal dir que totes les actuacions per arreglar les instal-
lacions malmeses pel temporal estan executades. A més, es garanteix el bon estat de 
les aigües de bany donant compliment a la Directiva 2006/7/CE, relativa a la gestió 
de la qualitat de les aigües de bany, i al Reial decret 1341/2007 que la transposa.

Així mateix, des de l’any 2011 la Direcció General competent en matèria de 
ports ha estat requerint als ports amb obligacions concessionals, entre els quals es 
troben els del Maresme, d’una banda, l’execució de transvasaments de sorra i d’altra 
banda, la realització de batimetries periòdiques (dues l’any) de l’entorn portuari per 
determinar l’evolució sedimentaria de les platges adjacents.

La problemàtica de la dinàmica litoral a les Terres de l’Ebre ve donada per la na-
turalesa deltaica d’aquest territori i al fet del gran desequilibri en que es troba aques-
ta zona per la manca d’aportacions de sediments al riu Ebre combinat amb factors 
de canvi climàtic. Els ports ubicats en aquesta zona del litoral no han desenvolupat 
problemes de dinàmica litoral ni hi tenen cap incidència.

A data d’avui, els ports amb obligacions concessionals continuen fent un control 
de l’estat de les sorres de l’entorn de la infraestructura i efectuen els moviments de 
sorra que són necessaris. En aquest sentit, durant les temporades en què no es de-
tecten necessitats d’actuació els gestors portuaris fan reserves pressupostaries per 
garantir l’execució d’eventuals actuacions d’urgència que es poguessin produir en 
cas de temporals marítims.

La problemàtica que afecta el litoral es deu fonamentalment a la manca d’aporta-
ció de sorra des de rius i rieres agreujat per fenòmens meteorològics com els tempo-
rals i factors com poden ser els derivats del canvi climàtic. Les actuacions de movi-
ments de sorra que realitzen els ports no són factors claus per evitar la problemàtica 
de dinàmica del litoral que afecta al territori costaner, sinó que s’engloben en unes 
actuacions fetes per agents que integren el nostre litoral i que contribueixen a posar 
solució i a col·laborar en la restauració de les platges.

Pel que fa a la gestió de les platges, aquesta ha millorat de forma molt important 
arrel de l’aprovació del Catàleg de classificació de trams de platges de Catalunya 
efectuada el 3 de novembre de 2016 pel director general d’Ordenació del Territori 
i Urbanisme. En el tràmit d’aprovació del Catàleg va participar activament el Ser-
vei de Planificació de l’Entorn Natural i el Servei de Biodiversitat i Protecció dels 
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Animals de la Direcció General de Polítiques Ambientals. En aquest sentit, l’apro-
vació dels plans de distribució d’usos i serveis de temporada de les platges, l’explo-
tació dels serveis de temporada pels ajuntaments i en general qualsevol autorització 
d’ocupació del domini públic maritimoterrestre resten condicionades a la preserva-
ció dels valors ambiental de les platges amb especial atenció a la preservació de les 
fanerògames. Cal destacar, igualment, la participació del Servei de Recursos Marins 
de la Direcció General de Pesca i Afers Marítims pel que fa a la protecció de les fa-
nerògames existents dins del mar.

Quant al punt tercer, en les reunions i contactes mantinguts amb la Direcció Ge-
neral de Costes de l’Estat s’ha insistit en la necessitat de impulsar de manera urgent 
el compliment de les actuacions previstes en l’Estratègia del Maresme i en l’elabo-
ració d’una estratègia del Delta de l’Ebre. Així mateix, i com ha s’ha esmentat an-
teriorment, les actuacions de reparació dels danys produïts pels darrers temporals 
meteorològics al litoral català executades fins ara han estat programades de manera 
unilateral pel Govern de l’Estat i no es té constància que n’hagi impulsat cap altra 
actuació. En les reunions mantingudes amb la Direcció General de Costes de l’Estat 
s’ha insistit en la necessitat de convocar, amb la major brevetat possible, la Comissió 
bipartida Estat i Generalitat, per tractar de la planificació i programació de les obres 
d’interès general que s’han d’executar al litoral català.

La modificació dels decrets de traspàs de funcions del Govern de l’Estat al Go-
vern de la Generalitat per tal d’assumir, a més de la gestió de les autoritzacions i 
concessions demanials, les funcions de fixació i recaptació del cànon per la utilitza-
ció l’aprofitament del domini públic maritimoterrestre s’ha d’abordar en el marc de 
la Comissió bilateral Generalitat - Estat prevista a l’Estatut, i no es té constància que 
s’hagi reunit des de la Moció aprovada al Parlament. En relació amb el segon punt, 
en les reunions i contactes mantinguts amb la Direcció General de Costes de l’Estat 
s’ha insistit en la necessitat que l’Administració General de l’Estat emeti en temps i 
forma els informes preceptius sobres les concessions d’usos que atorga el Govern de 
la Generalitat, per tal d’evitar la inseguretat jurídica.

En quant a l’Avantprojecte de llei d’ordenació del litoral, actualment en fase de 
tramitació administrativa, aquest inclou tots els mecanismes jurídics per poder ges-
tionar totes les competències en matèria d’ordenació i gestió del litoral català així 
com les prescripcions necessàries perquè tant els plans d’usos de les platges com 
la gestió de les platges regulada en les ordenances municipals, es facin a partir del 
coneixement de la geomorfologia de cadascuna i respectant-ne el caràcter natural.

Pel que fa a la protecció del Delta de l’Ebre, l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) 
ha col·laborat o impulsat diversos treballs per tal de disposar de més informació i co-
neixement al respecte i, especialment, ha donat suport al projecte LIFE EBRO-AD-
MICLIM que coordina l’IRTA.

Aquest projecte planteja accions pilot de mitigació i adaptació al canvi climàtic al 
Delta de l’Ebre (Catalunya, Espanya), una zona molt vulnerable a la pujada del nivell 
del mar i a la subsidència. Es planteja un enfocament de gestió integrada de l’aigua, 
del sediment i dels hàbitats (arrossars i zones humides), amb l’objectiu múltiple de:

– Optimitzar l’elevació del sòl.
– Reduir l’erosió de la costa.
– Augmentar l’acumulació (segrest) de carboni al sòl.
– Reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH).
– Millorar la qualitat de l’aigua.
La idea és gestionar conjuntament les aportacions de matèria inorgànica (sedi-

ment) i orgànica (matèria vegetal) del sòl, amb l’objectiu d’optimitzar els processos 
d’acreció vertical (formació de sòl) i de descomposició de la matèria orgànica (emi-
ssions de GEH) als arrossars i als aiguamolls artificials. Aquest tipus d’aproxima-
ció no s’ha aplicat fins ara a la Unió Europea, i és clarament innovadora a escala 
internacional.
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Les principals accions pilot d’adaptació estan orientades a l’aportació de sedi-
ment del riu Ebre cap al Delta. L’objectiu és demostrar la viabilitat de restaurar el 
flux de sediment de forma permanent, tant des d’una planta potabilitzadora d’aigua 
de l’Ebre (Consorci d’Aigües de Tarragona, (CAT)) com des dels embassaments del 
tram final del riu, pel que es requereix en primer lloc disposar d’una bona avaluació 
de la capacitat del transport del riu i dels canals.

Les accions pilot als arrossars i als aiguamolls estan orientades a optimitzar les 
emissions de GEH, al segrest de carboni i de nutrients, i a augmentar l’elevació del 
sòl.

Els resultats serviran per establir les directius de programa de mesures d’adap-
tació i mitigació, especialment dirigides al sector arrosser. Una millora en les taxes 
d’emissió de GEH i de segrest de carboni mitjançant un canvi en les pràctiques de 
gestió (per exemple, una gestió més eficient de l’aigua) poden representar una mi-
llora significativa que es podria aplicar a altres zones humides costeres i arrossars 
de la Unió Europea.

Des de l’ACA, s’han caracteritzat i comptabilitzat els sediments mobilitzats en 
diverses crescudes (mostrejos realitzats) i ara s’està treballant en ajustar el model de 
transport de sediments que ha de permetre valorar els cabals necessaris i el volum 
de sediments a mobilitzar des dels embassaments per aportar els 1,3 M Tm de sedi-
ments que necessitaria el delta (aprox.).

Tots aquests treballs han estat comunicats a la CHE i aportats a través de les al·le-
gacions al Pla hidrològic de l’Ebre.

Barcelona, 22 de juny de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 102/XI, sobre les polítiques 
d’acollida a Catalunya
390-00102/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 64281 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 102/XI sobre les polítiques d’aco-
llida a Catalunya (tram. 390-00102/11), us trameto amb aquest escrit el resum de 
les accions que s’han impulsat per a fer efectiva el punt 1b de la Moció, així com la 
previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que 
ajuden a donar compliment als objectius que s’hi especifiquen.

Barcelona, 29 de juny de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us faig saber que l’Estat espanyol, després de ser requerit per la Generalitat (ini-

cialment no comunicava cap dada ni informació) tramet actualment, amb 24 hores 
d’antelació, i exclusivament pels casos de reubicació i reassentament (un 20% apro-
ximadament del total de persones refugiades acollides al programa estatal a Cata-
lunya), la següent informació:

– Data d’arribada, Província, Localitat, Entitat social d’acollida, Total Persones, 
distingint entre homes i dones, Total famílies, Adults entre 18 i 64 anys (famílies), 
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Majors 65 anys (famílies), Menors de 0 a 3 anys (famílies), Menors entre 4 i 17 anys 
(famílies), Adults sols, Adults entre 18 i 64 anys (adults sols), Majors de 65 anys 
(adults sols.) i Nacionalitat d’origen.

A partir d’aquesta informació les dades de què disposem, són les següents:
– Arribades: Total 173 persones, 113 homes, 56 dones i 4 sense especificar.
– 2016: 124 persones, 87 homes, 33 dones i 4 sense especificar (102 de Grècia i 

Itàlia i 22 de Turquia).
– 2017: 49 persones, 26 homes i 23 dones (38 de Grècia i Itàlia i 11 de Turquia).
– Nacionalitats: Síria, Eritrea, Iraq i Palestina.
– Ubicacions: Barcelona, Berga, Lleida, Sabadell, Tarragona i Vic.
– 0-3 anys: 2 (reassentament).
– 4-17 anys: 8 (reassentament).
– Famílies: 7 (reassentament).
– Menors 4 sense especificar grup d’edat (reubicació).
– 0-3 anys: 16 (reubicació).
– 4-17 anys: 28 (reubicació).
– Famílies: 28 (reubicació).
– Adults sols: 31 (reubicació).
Addicionalment, el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, en col·la-

boració amb les entitats gestores del programa estatal, disposa d’informació relati-
va al conjunt de persones refugiades a Catalunya, que és la següent (dades del mes 
d’abril de 2017. Font: Entitats gestores del Programa Global de Protecció Internaci-
onal a Catalunya):

7 entitats gestores de programa estatal.
Total Places programa estatal a Catalunya: 915.
Places ocupades: 877.
Places ocupades en 1a fase 514; 2a fase 329; 3a fase 34.
38 places a la DT de Barcelona sense ocupar a 1a fase (Dianova).
Places per entitats: Creu Roja 276, CCAR 260, Dianova 122, ACCEM 120, 

APIP-ACAM 98, CEPAIM 20, Bayt-Al-Tafaqa (Red Acoge) 19.
Places ocupades per DDTT: Barcelona 760; Tarragona 54, Lleida 41 I Girona 22.
Per comarques: Barcelonès 390, Vallès Occidental 124, Baix Llobregat 70; Ber-

guedà 50, Tarragonès 43 Segrià 40, Bages 37, Osona 38, Vallès Oriental 30. Giro-
nès 22, Maresme 20, Alt Camp 5, Baix Camp 3, la Conca de Barberà 3, Garraf, 1, 
i la Segarra 1.

Durant aquest primer semestre s’està elaborant una fitxa informatitzada per al 
conjunt de persones refugiades que romanen a Catalunya, sigui quin sigui el seu 
canal d’entrada, amb informació addicional de la que actualment disposem, que re-
querirà de la col·laboració de les entitats gestores del programa estatal.

Les persones refugiades a les que ens hem referit es troben acollits al «Progra-
ma Global de Protecció Internacional» de l’estat que es composa d’una fase prèvia 
i tres posteriors:

1. Fase prèvia d’avaluació i derivació
2. Fase d’acollida en un centre o dispositiu d’acollida
3. Fase d’integració
4. Fase d’autonomia
El temps màxim de percepció de prestacions a càrrec d’aquest programa és de 24 

mesos per a persones vulnerables i de 18 per a la resta de beneficiaris.
Totes les persones refugiades tenen accés als serveis públics normalitzats que 

presta la Generalitat: sanitat, educació, accés al Servei d’Ocupació de Catalunya, 
formació d’adults, orientació i assessorament en el procés de reconeixement de la 
qualificació professional i acadèmica de títols universitaris, obtenció de certificats 
de professionalitat, homologació de títols de primària i secundària, homologació i 
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convalidació de títols estrangers no universitaris, aprenentatge de la llengua catala-
na, etc.

Des d’una perspectiva més àmplia afegirem que l’actuació de la Generalitat en-
vers les persones refugiades s’articula mitjançant el Comitè per a l’Acollida de les 
Persones refugiades en quatre eixos:

– Suport a les entitats socials gestores del «Programa Global de Protecció In-
ternacional» de l’estat (recerca d’habitatge, accés al mercat de treball, mentoria...)

– Suport a les persones refugiades vulnerables mitjançant convocatòries públi-
ques de subvenció adreçades a les entitats socials.

– Programa Català de Refugi, en fase d’aprovació.
– Activitats elaborades pel Comitè. A títol d’exemple:
La posta en marxa de la web «Refugee.gencat.cat» adreçada a les persones refu-

giades i a tècnics municipals.
L’elaboració d’un protocol de salut específic per a persones refugiades.
L’elaboració d’un protocol específic per a ensenyament.
La posta en marxa d’un banc de recursos mitjançant les aportacions de particu-

lars, ajuntaments i empreses. Es disposa d’un conjunt d’habitatges i d’altre mena de 
recursos (reforç escolar, traducció, mentoria...) que es posen a disposició de les enti-
tats socials mitjançant un protocol operatiu.

El disseny i execució d’un programa de formació adreçat a càrrecs electes, tèc-
nics municipals i professionals.

L’elaboració d’un campanya de sensibilització a través de mitjans de comunica-
ció públics i privats.

La incidència, mitjançant la negociació amb l’administració de l’estat, que faci 
possible l’arribada a Catalunya de persones procedents de camps de refugiats amb 
especials dificultats (malalts, infants...).

El seguiment de la realitat dels menors no acompanyats.
Elaboració del Pla d’acollida i sensibilització de persones grans.
L’anàlisi jurídica de la normativa espanyola i europea en matèria de refugi amb 

el conjunt d’entitats que participen en el Comitè.
La vinculació amb empreses que puguin oferir ocupació a persones refugiades.
L’Assessorament a les administracions locals sobre aquesta matèria.
La col·laboració amb les entitats socials en la recerca d’espais habitacionals.
El contacte permanent amb ACNUR.
Cap Comunitat Autònoma ni administració local rep ni directament ni indirec-

tament cap tipus de finançament dels fons europeus (AMIF, ISF) que percep ínte-
grament l’estat espanyol.

El model dissenyat pel «Programa Global de Protección Internacional» és cen-
tralitzat, sense participació de les CCAA, de l’administració local i de la societat 
civil en el seu conjunt.

Control del compliment de la Moció 132/XI, sobre el llibre i els 
creadors
390-00132/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017
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Control del compliment de la Moció 133/XI, sobre l’estratègia per a 
impulsar l’economia verda
390-00133/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017

Control del compliment de la Moció 134/XI, sobre la planificació i la 
gestió de l’aeroport de Barcelona - el Prat
390-00134/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017

Control del compliment de la Moció 135/XI, sobre el turisme
390-00135/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Treball.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017

Control del compliment de la Moció 136/XI, sobre les polítiques de 
suport a les famílies nombroses
390-00136/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017

Control del compliment de la Moció 137/XI, sobre la protecció de la 
infància i l’adolescència
390-00137/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017



BOPC 459
6 de juliol de 2017

4.52.05. Sol·licituds de compareixença 80

Control del compliment de la Moció 138/XI, sobre la llibertat 
d’expressió dels càrrecs electes i la separació de poders al Regne 
d’Espanya
390-00138/11

DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Justícia.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 04.07.2017

4.52. Compareixences del president de la Generalitat

4.52.05. Sol·licituds de compareixença

Sol·licitud de compareixença del president de la Generalitat davant 
el Ple perquè informi sobre els projectes normatius per a donar 
cobertura jurídica a la celebració d’un referèndum d’independència i 
sobre el procés de transitorietat
361-00011/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP PPC (reg. 64490).
Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

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

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 169 del Reglament del Parla-
ment, proposa la compareixença davant el Ple del Parlament següent: 

Càrrec
President de la Generalitat

Motivació
Des del Govern de la Generalitat i els grups parlamentaris que li donen suport 

s’estan treballant en l’elaboració de projectes normatius que deroguen per la via de 
fet el marc constitucional i estatutari del que prové l’autogovern de Catalunya.

Els promotors d’aquests projectes normatius, entre els que està clarament el Go-
vern de la Generalitat, s’han negat en retirades ocasions a presentar-les davant els 
representants del poble de Catalunya, impedint així al Parlament exercir les fun-
cions que té encomanades.

La manca de qualitat democràtica del Govern de la Generalitat ha arribat fins al 
punt, que es neguen a presentar al Parlament i als diputats les normes a través de 
les qual volen convocar un referèndum il·legal, en canvi, celebren en Sales del Par-
lament un acte partidista per a presentar-les.

Davant aquesta situació en la que es nega al Parlament el debat polític i el control 
al Govern, és necessari forçar la compareixença del president de la Generalitat per-
què davant els representants dels diputats i davant el Ple del Parlament s’informi de 
les actuacions que està duent a terme el Govern per a preparar el referèndum il·legal 
anunciat i la separació de Catalunya de la resta d’Espanya.

Finalitat
Informar al Ple del Parlament dels projectes normatius que s’estan elaborant per 

donar cobertura jurídica a la celebració d’un referèndum il·legal sobre la indepen-
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dència de Catalunya, i el procés de transitorietat cap a la separació de Catalunya de 
la resta d’Espanya.

Palau del Parlament, 3 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el 
conseller d’Interior sobre l’activació del Penta a conseqüència d’un 
incident que es va produir a Ascó I el 23 de maig de 2017
354-00173/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Empresa i 
Coneixement amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre 
l’activació del Penta a conseqüència d’un incident que es va produir 
a Ascó I el 23 de maig de 2017
354-00174/11

CANVI DE COMISSIÓ TRAMITADORA

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, 04.07.2017.

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

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Pla de seguretat viària a Catalunya per als anys 2017-2019
334-00071/11

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 64256 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Seguretat Viària: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 27 de juny de 2017, s’ha 

pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
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«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova la iniciativa SIG17INT0422 Pro-
posta d’acord del Govern pel qual s’aprova el Pla de seguretat viària a Catalunya per 
als anys 2017-2019.»

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Acord GOV/ /2017, de 27 de juny, pel qual s’aprova el Pla de seguretat 
viària a Catalunya per als anys 2017-2019.
La Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, es-

tableix a l’article 2.4.j), com a funció del Servei Català de Trànsit, impulsar l’elabo-
ració, cada tres anys, del Pla de seguretat viària i els programes inclosos en aquest 
Pla, els quals han de ser aprovats pel Govern i tramesos al Parlament de Catalunya.

Així mateix, i d’acord amb el que estableix l’article 20.2 de la Llei esmentada, 
correspon a la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària emetre informe sobre 
el Pla de seguretat viària.

El 14 de gener de 2014, el Govern va aprovar el Pla estratègic de seguretat viària 
2014-2020, que és el primer d’aquestes característiques que realitza el Govern des de 
l’assumpció de competències en matèria de trànsit i seguretat viària. Dintre d’aquest 
Pla s’emmarca el Pla de seguretat viària 2017-2019.

Com sigui que en data 24 de gener de 2017 la Comissió Catalana de Trànsit i 
Seguretat Viària ha emès informe favorable sobre el Pla de seguretat viària per als 
anys 2017-2019, i atès que, d’acord amb l’esmentada Llei 14/1997, de 24 de desem-
bre, la seva aprovació correspon al Govern; Atès que, d’acord amb l’article 5.d) del 
Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament de les competències de la Ge-
neralitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, 
correspon al conseller d’Interior elevar al Govern, per a la seva aprovació, el Pla de 
seguretat viària; Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Govern

Acorda:
1. Aprovar el Pla de seguretat viària a Catalunya per als anys 2017-2019, que 

s’adjunta com a annex a aquest Acord.
2. Trametre el Pla de seguretat viària a Catalunya per als anys 2017-2019 al Par-

lament de Catalunya, un cop aprovat pel Govern de la Generalitat.
3. Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret 

del seu document annex, que es pot consultar a través de la pàgina web del Servei 
Català de Trànsit del Departament d’Interior (http://transit.gencat.cat).

Barcelona, 27 de juny de 2017
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern

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

http://transit.gencat.cat/ca/inici/
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Informe sobre la situació dels avals concedits per la Generalitat en 
data del 31 de març de 2017
334-00072/11

PRESENTACIÓ: VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 64449 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
Per a la seva tramesa a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost del Parla-

ment de Catalunya, us trameto adjunta, la informació a 31 de març de 2017, a la qual 
es refereix l’article 61.3 del Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual 
s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 27 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.

Estats de desenvolupament i d’execució del pressupost de la 
Generalitat en data del 31 de març de 2017
334-00073/11

PRESENTACIÓ: VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 64450 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
En compliment de l’article 79 del Text Refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya, trameto els estats de desenvolupament i d’execució del Pressupost de la 
Generalitat de Catalunya a 31 de març de 2017, i l’informe sobre l’evolució dels re-
sultats no financers i de l’endeutament previst en l’article 21 apartats 3 i 4 de la ma-
teixa Llei, per al seu lliurament a la Comissió d’Economia, Finances i Pressupost 
del Parlament de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 27 de juny de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda

Informe sobre l’evolució dels resultats no financers i de 
l’endeutament de la Generalitat en data del 31 de març de 2017
334-00074/11

PRESENTACIÓ: VICEPRESIDENT DEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 64450 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 04.07.2017

N. de la r.: l’escrit corresponent a aquest tràmit es reprodueix en l’expedient amb 
NT 334-00073/11.
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4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre el compliment 
de les missions específiques del servei públic de competència de la 
Generalitat corresponent al 2016
337-00033/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 64413 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 04.07.2017

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
Em plau de fer-vos a mans l’Informe en relació amb el compliment de les mis-

sions específiques del servei públic de competència de la Generalitat de Catalunya, 
any 2016, i l’Acord pel qual s’aprova, perquè en tingueu coneixement i als efectes 
oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 28 de juny de 2017
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya

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