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bitatges de lloguer social
250-01104/11
Presentació: GP CSP 15

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre hospitalari a Tortosa
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Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la Presidència
250-01108/11
Presentació: GP Cs 21

Proposta de resolució sobre la llengua de signes catalana
250-01109/11
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igualtat d’oportunitats
302-00168/11
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la informació pública i 
bon govern, corresponent al juliol del 2017
360-00026/11
Presentació: síndic de Greuges 46

4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 367/XI, sobre la construcció del canal Se-
garra-Garrigues
290-00340/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 454/XI, sobre la gestió i planificació de l’ho-
rari dels trens accessibles del servei de rodalia
290-00424/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 455/XI, sobre l’accessibilitat al servei de 
trens de rodalia
290-00425/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 485/XI, sobre la participació ciutadana en 
la programació de Televisió de Catalunya
290-00455/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  49
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Control del compliment de la Resolució 487/XI, sobre l’exempció de l’acreditació 
del coneixement del català
290-00457/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  51

Control del compliment de la Resolució 493/XI, sobre l’aplicació del Protocol per al 
maneig del trastorn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense
290-00463/11
Sol·licitud de pròrroga 52
Pròrroga del termini per a retre comptes 52

Control del compliment de la Resolució 494/XI, sobre l’objectiu 2 de l’Agenda 2030 
de les Nacions Unides
290-00464/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  52

Control del compliment de la Resolució 495/XI, sobre el tractament de purins
290-00465/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  54

Control del compliment de la Resolució 497/XI, sobre les mesures per a fer front a 
l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals
290-00466/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  56

Control del compliment de la Resolució 498/XI, sobre el reconeixement de l’associ-
acionisme educatiu amb infants i joves
290-00467/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  60

Control del compliment de la Resolució 500/XI, sobre la destinació dels ingressos 
derivats de l’impost sobre els habitatges buits
290-00469/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  64

Control del compliment de la Resolució 501/XI, sobre les sentències del Tribunal 
Constitucional favorables al Govern de la Generalitat que el Govern d’Espanya no 
ha complert
290-00470/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  65

Control del compliment de la Resolució 507/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
10/2016, sobre l’Autoritat Catalana de la Competència, corresponent al 2014
290-00476/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  65

Control del compliment de la Resolució 508/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
11/2016, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, corresponent als exercicis 2011, 2012 
i 2013
290-00477/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  66

Control del compliment de la Resolució 517/XI, sobre la transparència en la publici-
tat institucional de la Generalitat i les administracions locals
290-00484/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  67

Control del compliment de la Resolució 522/XI, sobre la retirada del fibrociment de 
les instal·lacions escolars
290-00489/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  68

Control del compliment de la Resolució 531/XI, sobre la creació d’un carril bus d’ac-
cés a Barcelona des de la carretera B-23 a Sant Feliu de Llobregat
290-00495/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  68

Control del compliment de la Resolució 532/XI, sobre la construcció d’una nova es-
tació d’autobusos a Lleida
290-00496/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  69
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4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 114/XI, sobre la despoblació a les zones rurals
390-00114/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 69

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el conseller de Cultura 
sobre la previsió del contingut de les «Bases per a la concessió de subvencions a la 
producció de llargmetratges cinematogràfics, llargmetratges i minisèries televisius 
de ficció, i sèries d’animació per a televisió»
354-00185/11
Sol·licitud i tramitació 70

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

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell, 
de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre la singulari-
tat del projecte d’ensenyaments integrats
356-00432/11
Acord sobre la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença de Mar Companys Alet, investigadora de la recerca 
«L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat», davant la Comissió d’Ensenya-
ment perquè expliqui l’estudi
356-00434/11
Acord sobre la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença d’Estrella Ramil, directora de CooperAcció, davant la 
Comissió d’Ensenyament perquè expliqui l’estudi de recerca «L’educació afectiva i 
sexual: un dret, una prioritat»
356-00435/11
Acord sobre la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Pineda Lorenzo, responsable d’incidèn-
cia política de Creación Positiva, davant la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui 
l’estudi de recerca «L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat»
356-00436/11
Acord sobre la sol·licitud 71

Sol·licitud de compareixença de Sílvia Aldavert Garcia, coordinadora de l’Associació 
de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, davant la Comissió d’Ensenyament 
perquè expliqui l’estudi de recerca «L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat»
356-00437/11
Acord sobre la sol·licitud 72

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Junta Central de Directors 
d’Ensenyament de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi so-
bre la funció directiva dels centres docents
356-00457/11
Acord sobre la sol·licitud 72

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofò-
bia davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre l’assetjament escolar 
a persones LGBTI i el protocol que estableix la Llei 11/2014
356-00471/11
Acord sobre la sol·licitud 72

Sol·licitud de compareixença d’Esther Roger, gerent de l’Associació de Celíacs de 
Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre el decret de 
preinscripció escolar i el decret de menjadors escolars
356-00533/11
Acord sobre la sol·licitud 72

Sol·licitud de compareixença d’Irene Rigau i Oliver, diputada i exconsellera d’Ense-
nyament, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi sobre el desviament 
de vuitanta-un milions d’euros destinats a escoles bressol de titularitat pública al 
pagament de concerts educatius
356-00577/11
Retirada de la sol·licitud 73
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Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina, president de l’Institut Català d’Ava-
luació de Polítiques Públiques, davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi 
sobre les activitats de l’Institut i sobre els resultats dels programes «Èxit» i «Èxit 
estiu» de l’Ajuntament de Barcelona
356-00622/11
Acord sobre la sol·licitud 73

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove - Joves de Comis-
sions Obreres davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’estat de les polítiques d’habitatge juvenil
356-00649/11
Acord sobre la sol·licitud 73

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General 
de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè 
informi sobre l’estat de les polítiques d’habitatge juvenil
356-00650/11
Acord sobre la sol·licitud 73

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joven-
tut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’estat de les polítiques d’habitatge juvenil
356-00651/11
Acord sobre la sol·licitud 74

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Munixic davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’habitatge en municipis petits
356-00708/11
Acord sobre la sol·licitud 74

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

Compareixença de Marcelino Martín Blas, excap de la Unitat d’Afers Interns de la 
Policia Nacional, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00570/11
Substanciació 74

Compareixença de Neus Colet i Arean, presidenta del Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic, davant la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Ins-
titucionals i Transparència per a informar sobre la tasca i els objectius del Tribunal
357-00596/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 74

Compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la Comissió de Garan-
tia del Dret d’Accés a la Informació Pública, davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar sobre les activi-
tats de la Comissió el 2016 amb motiu de la presentació de la memòria d’activitats
357-00597/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 75

Compareixença d’una representació d’Acció Jove - Joves de Comissions Obreres 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’estat de les po-
lítiques d’habitatge juvenil
357-00602/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 75
Substanciació 75

Compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió General de Treba-
lladors de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar 
sobre l’estat de les polítiques d’habitatge juvenil
357-00603/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 75
Substanciació 75

Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la Joventut de Catalu-
nya davant la Comissió de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’estat de les 
polítiques d’habitatge juvenil
357-00604/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 76
Substanciació 76
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Compareixença d’una representació de Munixic davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut per a informar sobre l’habitatge en municipis petits
357-00605/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 76
Substanciació 76

Compareixença del director de l’Institut Escola Artístic Oriol Martorell, de Barcelona, 
davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre la singularitat del projecte 
d’ensenyaments integrats
357-00606/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 76

Compareixença de Mar Companys Alet, investigadora de l’estudi de recerca «L’edu-
cació afectiva i sexual: un dret, una prioritat», davant la Comissió d’Ensenyament 
per a explicar l’estudi
357-00607/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 76

Compareixença d’Estrella Ramil, directora de CooperAcció, davant la Comissió 
d’Ensenyament per a explicar l’estudi de recerca «L’educació afectiva i sexual: un 
dret, una prioritat»
357-00608/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 77

Compareixença de Montserrat Pineda Lorenzo, responsable d’incidència política 
de Creación Positiva, davant la Comissió d’Ensenyament per a explicar l’estudi de 
recerca «L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat»
357-00609/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 77

Compareixença de Sílvia Aldavert Garcia, coordinadora de l’Associació de Planifica-
ció Familiar de Catalunya i Balears, davant la Comissió d’Ensenyament per a explicar 
l’estudi de recerca «L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat»
357-00610/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 77

Compareixença d’una representació de la Junta Central de Directors d’Ensenyament 
de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre la funció di-
rectiva dels centres docents
357-00611/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 77

Compareixença d’una representació de l’Observatori contra l’Homofòbia davant la 
Comissió d’Ensenyament per a informar sobre l’assetjament escolar a persones 
LGBTI i el protocol que estableix la Llei 11/2014
357-00612/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 78

Compareixença d’Esther Roger, gerent de l’Associació de Celíacs de Catalunya, 
davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre el decret de preinscripció 
escolar i el decret de menjadors escolars
357-00613/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 78

Compareixença de Frederic Udina, president de l’Institut Català d’Avaluació de 
Polítiques Públiques, davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre les 
activitats de l’Institut i sobre els resultats dels programes «Èxit» i «Èxit estiu» de 
l’Ajuntament de Barcelona
357-00614/11
Acord de tenir la sessió de compareixença 78

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

Memòria del Consell Interuniversitari de Catalunya corresponent al 2016
334-00075/11
Presentació: Mercè Jou i Torras, secretària general de Consell Interuniversitari de Catalunya 78
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4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2796/2017, interposat per més de cinquanta diputats 
dels grups parlamentaris Popular i Ciutadans del Congrés dels Diputats, contra la 
disposició addicional 40, apartats 1 i 2, els articles 4.1 b), 9.2 c) 3er i 9.2 h) 2n i 3er, 
i les partides pressupostàries adscrites al Programa 132, anomenat «Organització, 
gestió i seguiment de processos electorals», dels pressupostos de la Generalitat 
per al 2017
381-00011/11
Coneixement i acord de compareixença del Parlament 79
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REBUIG
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la creació d’una línia de subvencions de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals per a redactar guions per 
a audiovisuals
250-01099/11

PRESENTACIÓ: GP CS, GP SOC, GP CSP, GP PPC

Reg. 64800 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris sotasignats, d’acord amb el que estableixen els articles 

164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la proposta de resolució següent 
sobre la creació d’una línia de subvencions de l’Institut Català de la Creació i les 
Empreses Culturals destinada a l’escriptura del guió, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Cultura.

Exposició de motius
Actualment, no hi ha cap ajut de l’Institut Català de la Creació i les Empreses 

Culturals (ICEC) destinat a l’escriptura de guions per a obres audiovisuals. Si bé és 
cert que dins la línia de subvencions al desenvolupament de projectes audiovisuals 
s’hi pot incloure la reescriptura de guió entre molts d’altres conceptes, es tracta d’un 
ajut menor que arriba un cop el guionista ja ha fet el vuitanta per cent de la feina.

A banda d’això, la idiosincràsia de la majoria de les empreses audiovisuals (mol-
tes amb poca capacitat d’invertir en l’escriptura de guions) fomenta l’escriptura de 
guions en condicions amateurs. Això comporta que la majoria dels guionistes rebin 
una remuneració molt baixa o nul·la per l’escriptura d’un guió, i la part substancial 
del cost del guió queda subjecta a l’efectiva producció de l’obra audiovisual.

Aquest fet no deixa de ser paradoxal, ja que no s’inverteix ni un sol euro en l’es-
criptura de guions, quan la qualitat d’aquests determina, en gran mesura, si una 
obra audiovisual s’acabarà produint, amb la conseqüent despesa milionària que això 
comporta.

El sistema establert suposa la impossibilitat de disposar de professionals que 
treballin assíduament en el guió amb plena dedicació, amb l’única excepció de les 
sèries de llarga durada per a TVC. Dades d’una enquesta de 2016 realitzada per 
Guionistes Associats de Catalunya revelen que el 42 per cent dels enquestats van 
percebre menys de 5.000 € anuals per la seva feina com a guionistes. Òbviament, 
aquest fet afecta directament a la qualitat de les obres. La qualitat d’un guió deter-
mina la qualitat d’una obra audiovisual.

La situació és ben diferent en països del nostre entorn, ja que França, Suècia o 
Noruega han fet un pas endavant en la inversió en continguts. Aquests països han 
invertit en l’escriptura de guió, ajudant a professionalitzar la figura del guionista i 
creant continguts de qualitat que han esdevingut magnífics i rendibles productes au-
diovisuals d’èxit.

Per aquests motius, els grups parlamentaris sotasignats presenten la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Invertir un 10 % del pressupost anual dels ajuts de l’ICEC a l’audiovisual a 

l’escriptura de guions d’obres audiovisuals.
2) Crear dins de l’ICEC línies d’ajut específiques per a l’escriptura de guió dins les 

convocatòries públiques de l’Institut Català de la Creació i les Empreses Culturals.
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3) Mantenir els actuals ajuts a l’anàlisi de guió i reescriptura dins dels «ajuts a 
desenvolupament» de l’ICEC especificant en les bases el percentatge de l’ajut que 
correspon a cadascun d’aquests conceptes.

4) Garantir que l’ICEC i els organismes finançats amb diners públics vetllin per-
què els drets morals, laborals i econòmics dels qui escriuen els guions estiguin dins 
de la legalitat i adequadament retribuïts.

5) Innovar en la creació mitjançant laboratoris de desenvolupament de nous for-
mats i finestres, així com laboratoris per a cadascuna de les línies proposades per 
l’ICEC: cinema, televisió, animació i curtmetratge– afegint-hi documentals i pro-
grames d’entreteniment.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscu-

biela Conesa, GP CsP; Alejandro Fernández Álvarez, GP PPC, portaveus  

Proposta de resolució sobre els nous protocols de comunicació per a 
afrontar les vulnerabilitats informàtiques
250-01100/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 64809 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

A la Mesa del Parlamento
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Javier Rivas Escamilla, diputado 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artícu-
los 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución 
sobre nuevos protocolos de comunicación para hacer frente a las vulnerabilidades 
informáticas, para que sea sustanciada ante la Comissió d’Afers Institucionals, con 
el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El 12 de mayo de 2017, a raíz de la masiva propagación a nivel mundial de una 

nueva versión de un ransomware del tipo criptologer, el Cesicat, a través del AOC, 
hizo a llegar un documento de 20 páginas a modo de información y recomendacio-
nes para la protección de diferentes entidades (ayuntamientos, escuelas, bibliotecas, 
servicios de salud...) frente al software malicioso.

La creciente dependencia de los sistemas informáticos y su igualmente crecien-
te vulnerabilidad son un binomio preocupante para un futuro que ya es presente y 
de ello deriva la necesidad de tratar esta materia con el máximo rigor. Los correos 
electrónicos enviados por el AOC son de muy difícil comprensión, con lo cual la 
utilidad de este servicio se pone en duda.

El mismo día 17 se envió un vídeo con la pretensión de proporcionar la compren-
sión del problema y sus métodos de prevención, pero igualmente es notoria la nula 
comprensión de la información trasladada con lo que no se logró que se adoptasen 
medidas útiles de protección frente a un software malicioso.

Hay que considerar, además, que la mayoría de ayuntamientos catalanes son pe-
queños municipios, con limitados recursos técnicos y humanos, y que el lenguaje 
técnico no aporta ninguna solución a los problemas informáticos.

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: 
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1. Revisar y establecer nuevos protocolos de comunicación que sean útiles frente 
a las vulnerabilidades informáticas y que estén basados exclusivamente en facilitar 
la labor del destinatario.

2. Optimizar los circuitos de comunicación frente a las alarmas informáticas.
3. Realizar una encuesta entre los trabajadores públicos en la que se pueda cuan-

tificar el índice de satisfacción y utilidad respecto tanto del AOC como del Cesicat, 
y presentar los resultados de dicha encuesta en sede parlamentaria en un plazo no 
superior a tres meses desde la aprobación de la presente Resolución.

Palacio del Parlamento, 4 de julio de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Javier Rivas Escamilla, dipu-

tado, GP Cs 

Proposta de resolució sobre l’accés a l’ocupació de les persones 
amb capacitat intel·lectual límit
250-01101/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 64811 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’accés a l’ocupació de 
les persones amb capacitat intel·lectual límit, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text següent: 

Exposició de motius
El coeficient intel·lectual es qualifica de «normal» per part de l’Organització 

Mundial de la Salut quan es troba entre 85 i 115, mesurat amb proves estandardit-
zades i d’aplicació individual.

Les persones amb capacitat intel·lectual límit es caracteritzen per tenir un coe-
ficient intel·lectual situat entre 70 i 85, just per sota del què es considera dins de la 
normalitat, però per sobre d’allò que es diagnostica com a Retard Mental.

Les persones que es troben en aquest nivell presenten dèficit en la capacitat adap-
tativa en algunes de les següents àrees: comunicació, cura personal, vida domèstica, 
habilitats socials o interpersonals, utilització de recursos comunitaris, autocontrol, ha-
bilitats acadèmiques, treball, oci, salut i seguretat.

Les possibilitats d’accedir al món laboral per a aquest col·lectiu són escasses, i 
les seves dificultats es veuen agreujades perquè, majoritàriament, són valorades amb 
un percentatge de discapacitat inferior al 33%. Per aquest motiu no tenen accés als 
recursos socials i laborals destinats a les persones amb aquell major grau de disca-
pacitat. Però tampoc tenen les portes obertes dins del mercat laboral ordinari, per 
les seves pròpies característiques, presentant moltes dificultats a l’hora de trobar i 
mantenir un lloc de treball.

La Llei 35/2010, de 17 de setembre, de mesures urgents per a la reforma del mer-
cat de treball va suposar un avenç, ja que el segon apartat de la de seva disposició 
addicional vint-i-quatrena estableix «mesures dirigides a afavorir les oportunitats 
d’ocupació de les persones amb discapacitat» i senyala que «el Govern estudiarà, en 
el marc de l’Estratègia Global d’Acció per a l’Ocupació de les Persones amb Dis-
capacitat 2008-2012, les mesures oportunes per a millorar l’ocupabilitat de les per-
sones amb discapacitat intel·lectual límit que no assoleixin un grau de discapacitat 
mínim del 33 per cent».
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Posteriorment, la Llei 26/2011, d’1 d’agost, d’adaptació normativa a la Convenció 
Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, en la seva disposició 
addicional sisena i, en relació amb les mesures en favor de les persones amb capa-
citat intel·lectual límit, conté el següent mandat: «el Govern, en el marc de l’Estra-
tègia Global d’Acció per a l’Ocupació de Persones amb Discapacitat i, en el termini 
de dotze mesos, presentarà mesures d’acció positiva dirigides a promoure l’accés a 
l’ocupació de les persones amb capacitat intel·lectual límit, que tinguin reconeguda 
oficialment aquesta situació, encara que no assoleixin un grau de discapacitat del 33 
per cent. Reglamentàriament, el Govern determinarà el grau mínim de discapacitat 
necessari per a que operi aquesta aplicació».

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. Reunir trimestralment el grup de treball en el marc del Consell de Relacions 

Laborals en el que participin associacions representatives del col·lectiu de persones 
amb discapacitat, amb la finalitat d’estudiar i proposar les mesures necessàries per 
assegurar una adequada atenció interdisciplinària a les persones amb capacitat in-
tel·lectual límit i la seva incorporació al mercat de treball.

2. Presentar davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, abans de finalitzar 
l’any 2017, mesures d’acció positiva dirigides a promoure l’accés a l’ocupació de les 
persones amb capacitat intel·lectual límit, que tinguin reconeguda oficialment aques-
ta situació, encara que no assoleixin un grau de discapacitat del 33%, en compliment 
de la disposició addicional sisena de la Llei 26/2011, de 1 d’agost, d’adaptació nor-
mativa a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapaci-
tat i de la Resolució 1060/X del Parlament de Catalunya, sobre l’accés a l’ocupació 
de les persones amb capacitat intel·lectual límit.

Palau del Parlament, 29 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu;  Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la creació de la Comissió Territorial del 
Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu
250-01102/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 64830 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Albert Batalla i Siscart, diputat, Carmina Cas-

tellví i Vallverdú, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb el 
que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la 
proposta de resolució següent sobre la creació de la Comissió Territorial de Patri-
moni Cultural de l’Alt Pirineu, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
de Cultura.

Exposició de motius
El país s’ha anat dotant amb el temps de diverses comissions territorials de pa-

trimoni cultural per tal de vetllar pel patrimoni cultural de Catalunya des de la pro-
ximitat, la transversalitat i el rigor.

En aquests moments Catalunya té creades i en funcionament les comissions ter-
ritorials de Patrimoni de Barcelona, de Girona, de Lleida, de Tarragona, de les Ter-
res de l’Ebre i de la Catalunya Central.
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Les comarques de l’Alt Pirineu representen el 20% de la superfície de Catalu-
nya i concentren una gran quantitat de patrimoni cultural: conjunta històrics, mo-
numents, zones arqueològiques, zones paleontològiques així com zones d’interès 
etnològic, entre d’altres.

La llei de vegueries de Catalunya, aprovada el 2010 i pendent de desplegament, 
preveu el tractament de les comarques de l’Alt Pirineu com un àmbit veguerial dife-
renciat i, en conseqüència, amb els organismes territorials pertinents.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a crear durant el 

2017 la comissió de Patrimoni Cultural de l’Alt Pirineu.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Albert Batalla i Siscart, Carmina Castellví i 

Vallverdú, diputats, GP JS

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3  
a Cambrils
250-01103/11

PRESENTACIÓ: LORENA ROLDÁN SUÁREZ, DEL GP CS, ESTHER NIUBÓ 

CIDONCHA, DEL GP SOC, JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP, MARÍA 

JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC, CARLES RIERA ALBERT, DEL GP CUP-CC

Reg. 64861 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

A la Mesa del Parlament
Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup Parlamentari de Ciutadans, Esther 

Niubó Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, Jéssica Albiach Sator-
res, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, María José García 
Cuevas, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, Carles Ri-
era Albert, diputat del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Cri-
da Constituent, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les línies escolars de P-3 
existents a Cambrils, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenya-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament d’Ensenyament ha anunciat el tancament de dues línies de P-3 

a Cambrils per al proper curs 2017-18. Aquesta decisió s’ha pres un cop finalitzat el 
procés de preinscripció, amb un total de 15 línies ofertades i una ràtio de fins a 25 
alumnes per aula. En aquest procés s’hi han inscrit un total de 300 alumnes, dada 
amb la que el Departament justifica el tancament de la segona línia a l’escola Mari-
nada i una altra a l’escola Joan Ardèvol.

Aquest descens en les inscripcions, mínim al nostre entendre, no justifica en cap 
cas el tancament d’aquestes dues línies sinó que més aviat representa una oportu-
nitat per baixar les ràtios i millorar així la qualitat del sistema educatiu, atès que 
aquesta baixada permetria dur a terme un ensenyament més individualitzat, amb 
una millor atenció a la diversitat i en conseqüència un augment de l’èxit escolar. 
A més a més, aquesta reducció de les ràtios a 20 alumnes per aula, permetria con-
servar totes les línies de P-3 existents a Cambrils i conservar tots els llocs de treball 
relacionats.

El passat mes de febrer, el Departament d’Ensenyament, juntament amb l’Asso-
ciació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya; van arribar 
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a un acord per fixar els criteris per a la programació escolar del curs vinent, en el 
qual s’apostava per la continuïtat de tots els projectes educatius existents a P-3.

En la signatura d’aquell acord, el secretari de Polítiques Educatives, el Sr. Antoni 
Llobet, va afirmar que «amb l’acord d’aquests criteris generals s’estableix un marc 
per poder treballar en cada municipi, perquè és allí on es coneix la realitat», fixant 
com a objectius principals els de «garantir la continuïtat de tots els projectes edu-
catius, garantir l’equilibri i l’equitat, i amb això evitar l’estigmatització de centres, i 
facilitar la informació necessària a totes les famílies».

Vist aquest acord cal esmentar que el passat 30 de maig el Ple de l’Ajuntament 
de Cambrils va a aprovar per una unanimitat una Moció per a la defensa de l’escola 
pública a Cambrils i en contra del tancament de línies de centres educatius públics. 
Així mateix, el Ple del Consell Municipal Escolar de Cambrils ha aprovat un ma-
nifest en defensa del manteniment de totes les línies de P3 existents al municipi pel 
curs 2017-18 i la reducció de les ràtios a les escoles fins als 20 alumnes.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1- Mantenir totes les línies escolars de P-3 existents a Cambrils per al proper 

curs 2017-18.
2- Reduir les ràtios actuals per interès general a la demanda del municipi amb 

una ràtio base de 20 alumnes a P-3.
3- Vetllar pel manteniment de les plantilles als centres escolars del municipi per 

garantir la qualitat educativa i assegurar l’existència de personal auxiliar i vetlla-
dors/es necessaris/es per tal d’atendre les possibles diversitats existents a l’aula.

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2017
Lorena Roldán Suárez, diputada GP Cs. Esther Niubó Cidoncha, GP SOC; Jés-

sica Albiach Satorres, GP CsP; María José García Cuevas, GP PPC; Carles Riera 
Albert, GP CUP-CC, portaveus a la CE

Proposta de resolució sobre les mesures per a ampliar els parcs 
municipals d’habitatges de lloguer social
250-01104/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 65114 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

A la Mesa del Parlament
Albano Dante Fachín Pozzi portaveu adjunt, Joan Giner Miguélez diputat del 

Grup Parlamentari Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els arti-
cles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre 
les mesures per ampliar el parc municipal d’habitatges de lloguer social als munici-
pis, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Governació, Administra-
cions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
El dret a l’habitatge és un dret social reconegut a diversos tractats internacio-

nals, a l’article 47 de la Constitució Espanyola de 1978, a l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya article 26. En l’àmbit internacional el dret a l’habitatge queda recollit a 
l’article número 25 de la Declaració dels Drets Humans de 1948 i a l’article 11 del 
pacte internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, com a part del dret a 
un nivell de vida adequat.
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L’esclat de la crisi econòmica al 2008 suposa una pèrdua de poder adquisitiu 
molt important per desenes de milers de famílies treballadores. Així mateix, les 
reformes laborals i les retallades de drets socials bàsics com sanitat i educació, su-
posen la consolidació de la precarietat per a gran part de la població catalana i de 
la resta de l’Estat espanyol. Davant d’una realitat política i social on les desigualtats 
augmenten dia a dia, l’accés i el manteniment d’un habitatge digne s’ha convertit en 
un repte impossible per a un gruix cada cop més gran de la població.

De la mateixa manera, veiem com l’ombra de l’especulació immobiliària tor-
na en forma de preus de lloguer absolutament abusius, que impossibiliten l’accés a 
l’habitatge per a gran part de la ciutadania, especialment a les grans ciutats. Aques-
ta realitat sumada a la precarització del sector laboral, amb salaris cada cop més 
baixos, està provocant un allau de desnonaments per impagament de lloguer, amb 
el conseqüent augment de situacions d’emergència social. Els recursos per afrontar 
aquestes situacions són absolutament insuficients i requereixen de tràmits adminis-
tratius complexos que saturen els Serveis Socials. A més, les famílies en situació 
vulnerable sovint es troben en un estat de bloqueig emocional que dificulta molt la 
tasca de sol·licitud de documentació per tramitar les adjudicacions de lloguer social 
per via de la Mesa d’Emergències. Tot i així, les famílies que aconsegueixen superar 
tots aquests tràmits i obtenir una resolució favorable, es troben amb que l’adjudica-
ció de l’habitatge de lloguer social pot arribar a trigar més d’un any. Això sumat als 
mesos que necessiten les meses de valoració per resoldre els casos, provoca que les 
famílies desnonades puguin arribar a trobar-se fins a dos anys sense habitatge propi.

Davant d’aquesta realitat moltes famílies opten per ocupar irregularment ha-
bitatges propietat de grans tenidors. Aquest fenomen està provocant l’aparició de 
màfies que gestionen l’obertura de pisos buits i la connexió fraudulenta als submi-
nistraments a canvi d’una aportació econòmica. Això comporta portar famílies que 
ja es troben en situació vulnerable al límit de la precarietat absoluta i amb el risc 
d’haver-se d’enfrontar a procediments jurídics o de patir accidents greus com a con-
seqüència d’una instal·lació deficient dels subministraments. No oblidem que la res-
ponsabilitat de la situació d’aquestes famílies és conseqüència directa de la manca 
de polítiques socials en matèria d’habitatge del Govern de la Generalitat. A més de 
la falta d’una resposta institucional, ens trobem amb que aquestes famílies sovint 
són criminalitzades per les pròpies institucions públiques, una realitat que a la seva 
vegada pot generar situacions de discriminació i problemes de convivència.

Amb unes administracions locals completament desbordades, que han d’actuar 
davant d’aquest fenomen com a administració pública més propera, sense recursos 
ni competència clara en aquesta matèria, i amb escàs suport per part de l’Agència 
Catalana de l’Habitatge, les situacions que s’estan vivint als municipis són absoluta-
ment insostenibles a curt termini.

Davant l’absoluta irresponsabilitat política per part del Govern de la Generalitat 
que durant anys i sota diverses legislatures, no ha estat capaç d’engegar un Pla d’Ha-
bitatge que doni resposta de forma estructural al problema de l’accés a l’habitatge 
a Catalunya.

Atès que el marc normatiu de què disposem a Catalunya que garanteixi l’accés a 
l’habitatge, Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge, que contempla en el seu article 42 la 
possibilitat d’actuacions per evitar la desocupació permanent d’habitatges i davant 
la suspensió per part del Tribunal Constitucional, dels articles referents a la cessió 
obligatòria d’habitatges buits propietat de grans tenidors respecte la llei 24/2015 de 
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa ener-
gètica, com la passivitat de l’actual Govern de la Generalitat a l’hora de desplegar 
aquesta llei respecte els articles que encara hi són vigents.

Atès que la llei 4/2016 no ha resultat una eina útil en la lluita contra l’exclusió 
residencial i proposa un marc normatiu de difícil aplicació i escassos resultats per 
les administracions locals competents, 
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Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Actuar des de l’Agència Catalana de l’Habitat com a eina de mediació entre 

les entitats financeres i les administracions locals per tal de facilitar la signatura de 
convenis de cessió d’habitatges als municipis per tal d’ampliar els parcs d’habitatge 
de lloguer social locals en el termini de tres mesos.

2. Desenvolupar un reglament sancionador en base a les disposicions de la Llei 
18/2007 del Dret a l’Habitatge, per tal de facilitar a les administracions locals la 
mobilització dels habitatges buits en mans dels grans tenidors en el termini de tres 
mesos.

3. Negociar amb la SAREB l’aportació del seu parc immobiliari al Fons Habitat-
ges de Lloguer Social en compliment de la Llei 4/2016, de 23 de desembre, de me-
sures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial 
en el termini de tres mesos.

4. Construir un registre públic amb el llistat d’habitatges inclosos dins dels con-
venis signats entre grans tenidors i l’Agència Catalana de l’Habitatge, on es donin 
tots els detalls dels acords i l’estat en que es troben aquests habitatges així com el 
calendari d’incorporació d’aquests habitatges a al Fons de Lloguer per Polítiques 
Socials en el termini de tres mesos.

5. Realitzar un estudi de la situació actual d’habitatges ocupats irregularment a 
Catalunya, per determinar l’impacte d’aquest fenomen i establir estratègies per regu-
laritzar progressivament la situació d’aquestes famílies en el termini de tres mesos.

6. Desenvolupar un marc jurídic efectiu per l’aplicació del concepte de funció so-
cial de l’habitatge, recollit a la Llei del Dret a l’Habitatge, en base a un procediment 
eficaç d’expropiació forçosa que compleixi tots els preceptes legals recollits a l’Es-
tatut d’Autonomia de Catalunya i la Constitució Espanyola de tots aquells habitatges 
propietat en el termini de tres mesos.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Joan Giner Miguélez, diputat, 

GP CSP 

Proposta de resolució sobre la construcció d’un nou centre 
hospitalari a Tortosa
250-01105/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 65115 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la cons-
trucció d’un nou Centre Hospitalari a Tortosa, per tal que sigui substanciada davant 
la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va anunciar l’any 2006 

la construcció d’un nou hospital a Tortosa. El centre havia de modernitzar, ampliar 
i millorar els serveis que ofereix l’actual «Hospital Verge de la Cinta», un hospital, 
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que va ser projectat i construït durant els anys 70 i que ja no pot continuar donant 
resposta a les necessitats actuals de la població.

El projecte contemplava també el trasllat a una nova ubicació, ja que l’actual, di-
ficulta tant l’accés com les possibles i necessàries ampliacions. D’aquesta manera, el 
nou Hospital es projectava pensant en el present i futur per ser el centre sanitari de 
referència de les Terres de l’Ebre i també a nivell de Catalunya.

Aquesta realitat i necessitat va generar el compromís de la Generalitat de cons-
truir un nou Centre Hospitalari regional a Tortosa, concretant-se amb la definició 
del Pla d’Usos del nou Hospital i amb la presentació de la idea guanyadora del con-
curs convocat per definir-ne els trets fonamentals.

L’Ajuntament de Tortosa va estar treballant per tal d’obtenir els terrenys on s’ha-
via d’ubicar aquest equipament. Concretament es tractava d’un total de 33.464 me-
tres quadrats per construir el nou Hospital, a més, de 3.600 metres quadrats de zo-
nes verdes, i uns 3.000 metres quadrats per fer-hi altres equipaments públics.

L’any 2011 l’Ajuntament de Tortosa, per unanimitat, reclamà a la Generalitat de 
Catalunya la construcció del nou Hospital després que els responsables del Depar-
tament de Salut qüestionessin el projecte.

L’any 2015 els responsables del Departament de Salut van defensar novament la 
construcció del nou Hospital a Tortosa més enllà de les millores d’accessibilitat pre-
vistes en l’actual Hospital Verge de la Cinta argumentant que la ubicació d’aquest 
és molt deficient i que l’existència de muralles i fortins al voltant del mateix no per-
meten les ampliacions necessàries de qualsevol infraestructura d’aquestes caracte-
rístiques.

La construcció del nou Hospital seria un revulsiu econòmic i social de primer 
ordre per a la ciutat i el territori a partir de la creació de llocs de treball i millors 
serveis sanitaris per a les Terres de l’Ebre.

L’actual Govern de Catalunya manté l’aposta per la construcció del nou Hospi-
tal Trueta de Girona i recentment ha anunciat la construcció del nou Hospital Joan 
XXIII a Tarragona.

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: 
Mantenir els compromisos adquirits en relació a la construcció d’un nou Hospi-

tal Regional a la ciutat de Tortosa, desencallant el més ràpid possible la constricció 
d’aquesta infraestructura tant necessària i important per a Tortosa i les Terres de 
l’Ebre.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada GP CsP 

Proposta de resolució sobre la climatització dels centres educatius 
de Lleida
250-01106/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 65117 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada, 

Marisa Xandri Pujol, diputada del Grup Parlamentari del Partit Popular de Cata-
lunya, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Par-
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lament, presenten la Proposta de resolució sobre la climatització dels centres edu-
catius de Lleida, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Han estat reiterades les queixes manifestades per docents i alumnes relatives a 

les altes temperatures a les quals arriben als espais dels centres educatius de Llei-
da, particularment les de Junta territorial a Lleida de la Federació d’Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya (FaPaC) i l’AMPA de l’Escola Pinyana.

Les instal·lacions dels centres educatius públics, tant de primer cicle d’infantil, 
de segon cicle d’infantil i primària i de secundària de Lleida, no estan suficientment 
preparades per poder atendre infants durant les èpoques de més calor: des de l’últim 
trimestre de curs fins a mitjans del primer trimestre de curs.

Els centres educatius, però, no queden en desús durant les vacances escolars 
d’estius atès que l’Ajuntament de Lleida hi organitza els casals «Estiu de joc» a les 
escoles de segon cicle d’infantil i primària Parc de l’Aigua, La Mitjana i Joc de la 
Bola, d’El Vilot (Sucs) i Josep Mañé (Raïmat). Per tant, aquesta problemàtica es pa-
teix, també, durant aquest període. A més, la situació es veu agreujada per la manca 
d’espais d’ombra i vegetació a les zones exteriors d’aquestes escoles.

L’annex III del Reial Decret 486/1997, de 14 d’abril, pel qual s’estableixen les 
disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, disposa que l’expo-
sició a les condicions ambientals dels llocs de treball no ha de suposar un risc per 
a la seguretat i la salut dels treballadors; i, així mateix, i en la mesura del possible, 
les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d’inco-
moditat o molèstia per als treballadors. A tal efecte, haurien d’evitar-se les tempera-
tures i les humitats extremes, els canvis bruscos de temperatura, els corrents d’aire 
molestes, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació 
solar a través de finestres, llums o envans envidriats. També estableix l’annex que la 
temperatura dels locals on es realitzen treballs sedentaris propis d’oficines o similars 
serà compresa entre els 17º i els 27º i la dels locals on es realitzen treballs lleugers serà 
compresa entre els 14º i els 25º.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Activar, de forma urgent i prioritària, mesures de climatització adequada a les 

escoles d’educació infantil, primària i secundària de Lleida, amb especial atenció a 
aquelles on durant l’estiu s’hi realitzen activitats.

2. Implementar zones exteriors amb espais d’ombra i vegetació que afavoreixin la 
regulació tèrmica a les escoles d’educació infantil, primària i secundària de Lleida.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, Marisa 

Xandri Pujol, diputades, GP PPC
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Proposta de resolució sobre les mesures per a prevenir la malaltia 
provocada per la Xylella fastidiosa
250-01107/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 65167 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les 
mesures a adoptar per prevenir la Xylella Fastidiosa, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
La Xylella Fastidiosa és un bacteri que es desenvolupa al xilema de moltes es-

pècies d’arbres, sent principalment afectades oliveres, vinyes, ametllers, cítrics, ar-
bres de fruita dolça, ornamentals, entre d’altres. Aquest bacteri té la seva àrea de 
distribució a Amèrica, on es manté estable, però al 2013 va arribar a Europa per 
Itàlia, passant el 2015 a França i, finalment, arribant a Espanya, a les Illes Balears, 
el passat 2016 i Alacant on en aquest moment estan seqüenciant l’espècie per saber 
de quina cepa es tracta.

El sistema de propagació és a través d’insectes que s’alimenten de la saba del xi-
lema. No demostra preferència per cap espècie d’insecte en concret sinó que és molt 
generalista, i la transmeten tan adults con nimfes, això dificulta molt l’eradicació i 
actualment s’albiren possibilitats a través de l’estudi del cicle vital d’aquests vectors 
i la seva resistència a determinats factors climàtics.

La Xylella està considerada per la UE organisme de quarantena segons consta a 
la Directiva 2000/29/CE del Consell, relativa a les mesures de protecció contra la 
introducció a la Comunitat d’organismes nocius per a vegetals o productes vegetals 
i contra la seva propagació intracomunitària. Per tant un cop hi ha evidències de la 
presència del bacteri amb independència dels signes, s’han d’adoptar totes les mesu-
res necessàries per l’eradicació i si no és possible, impedir-ne la propagació

Aquest bacteri destaca pel fet de no tenir competidors, ni una cura coneguda, que 
no posi en risc l’agricultura. Per tant, actualment, només s’apliquen mesures de con-
tenció, que van des de la destrucció de tots els arbres situats a 100 metres a la rodona 
a l’ús massiu d’insecticides per eradicar els agents transmissors. El primer cas supo-
sa un impacte ambiental perillós, ja que promou la destrucció d’arbres centenaris i 
facilita l’especulació urbanística, com s’ha produït a Itàlia. El segon cas implica la 
utilització de vectors dels quals no se’n sap de la seva total adequació i de les seves 
possibles conseqüències.

La proximitat geogràfica amb les Illes Balears, o les últimes evidències trobades 
a Alacant on la Conselleria d’Agricultura, Medi ambient, Canvi Climàtic i Desenvo-
lupament Rural de la Comunicat Valenciana ja ha confirmat la localització d’aquest 
bacteri en una finca, ens fan estar alerta davant d’un possible trasllat a la Península 
Ibèrica, que podria tenir greus conseqüències en el nostre territori.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern a: 
1. Aplicar mesures de control molt rigoroses en el transport de material vegetal 

especialment en els vivers
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2. Estudiar de manera exhaustiva el cicle vital complet dels possibles vectors i la 
seves resistències a les condicions climatològiques de cada zona, així com mètodes 
alternatius de control de la malaltia basats en bacteris competidors, substancies anti- 
bacterianes, fitofortificants, etc.

3. Aplicar totes les mesures necessàries per salvar l’arbrat afectat tot prohibint la 
tala evitant així el possible incentiu als ajuts europeus per a la restitució amb espè-
cies més productives.

4. Prohibir el canvi d’usos del sòl, actualment ocupats per oliveres, vinya o amet-
llers de les zones afectades per conreu més productiu.

5. Prohibir el conreu d’espècies transgèniques resistents a la bactèria Xylella.
6. Prohibir tractaments amb pesticides per a eliminar possibles vectors, fins a 

confirmar amb l’estudi abans esmentant quin és el cicle vital dels vectors i la trans-
missió de la malaltia.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la 
Presidència
250-01108/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 65181 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les subvencions del 
Departament de la Presidència, per tal que sigui substanciada davant la Comissió 
d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Segons consta al DOGC 7346 - 7.4.2017, la Generalitat de Catalunya va destinar 

al segon semestre de 2016, 1.319.204,66 euros a Acció Cultural del País Valencià, 
mentre l’oferta cultural a Catalunya és cada cop més minsa i Barcelona fa temps que 
ha deixat de ser un pol d’atracció artística.

La Generalitat també destina per aquest mateix període 120.000 euros a la Fun-
dació Escola Valenciana pel concepte de «Promoció del valencià a l’ensenyament 
i l’ús social» i 60.000 euros a Obra Cultural Balear amb la finalitat «Activitats de 
promoció de la llengua catalana a les Illes Balears», mentre que els treballadors i 
treballadores del Consorci per la Normalització Lingüística es queixen de la preca-
rietat que els porta a tenir cada cop pitjor condicions laborals.

Finalment també podem observar que la Generalitat destina 400.000 euros a 
l’Associació Amics de la Bressola mentre destina 0 euros a les escoles bressol de 
Catalunya o mentre 20.000 alumnes catalans fan la seva escolarització en els més de mil 
barracons que hi ha Catalunya i que ens situa com la comunitat autònoma amb 
més barracons i a molta diferència de la segona (Andalusia, amb 290 barracons).

En total, es regalen 2.040.392,63 euros de tots els catalans a entitats d’altres co-
munitats autònomes, com ara Comunitat Valenciana i Balear, i fins i tot d’un altre 
país (França), mentre que les escoles i entitats catalanes pateixen una manca de fi-
nançament crònic.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. No subvencionar l’entitat Acció Cultural del País Valencià i destinar aquests 

diners a millorar l’oferta museística i cultural catalana.
2. No fer-se càrrec del crèdit hipotecari de l’edifici El Siglo, seu de l’Octubre 

CCC a València i destinar aquest diners a acabar amb els barracons a les escoles 
catalanes.

3. No subvencionar la Fundació Escola Valenciana ni Obra Cultural Balear i de-
dicar aquests diners al Consorci per la Normalització Lingüística.

4. No subvencionar l’Associació Amics de la Bressola a França i dedicar aquests 
diners a les escoles bressol de Catalunya.

5. No subvencionar publicacions d’altres CCAA i destinar aquests diners a coor-
dinar-se amb altres governs autonòmics per a donar a conèixer la pluralitat lingüís-
tica i cultural d’Espanya.

Palau del Parlament, 7 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs 

Proposta de resolució sobre la llengua de signes catalana
250-01109/11

PRESENTACIÓ: SONIA SIERRA INFANTE, DEL GP CS, ESTHER NIUBÓ 

CIDONCHA, DEL GP SOC, JÉSSICA ALBIACH SATORRES, DEL GP CSP, MARÍA 

JOSÉ GARCÍA CUEVAS, DEL GP PPC, CARLES RIERA ALBERT, DEL GP CUP-CC

Reg. 65207 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

A la Mesa del Parlament
Sonia Sierra Infante, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parlamen-

tari de Ciutadans, Esther Niubó Cidoncha, portaveu a la Comissió d’Ensenyament 
del Grup Parlamentari Socialista, Jéssica Albiach Satorres, portaveu a la Comissió 
d’Ensenyament del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, María José Gar-
cía Cuevas, portaveu a la Comissió d’Ensenyament del Grup Parlamentari del Par-
tit Popular de Catalunya, Carles Riera Albert, portaveu a la Comissió d’Ensenya-
ment del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, 
d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, pre-
senten la Proposta de resolució sobre la llengua de signes catalana, per tal que sigui 
substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Llei de la Llengua de Signes Catalana va ser aprovada al 2010 però no s’es-

tà complint. Els infants amb sordesa d’entre 0 i 6 anys no estan rebent atenció en 
llengua de signes catalana la qual cosa provoca la depravació del llenguatge i el de-
teriorament cognitiu en molts d’aquest infants sords. Les conseqüències són molt 
greus i deixen seqüeles cognitives de per vida. A Catalunya tenim un nombre elevat 
d’infants sords amb altres discapacitats afegides, com ara trastorns de la relació i la 
conducta, molt probablement degudes a la depravació del llenguatge en els primers 
anys de vida.

Molts d’aquest infants, alguns en escoles d’educació especial, han perdut fins i 
tot la intenció comunicativa. Aquesta situació és d’absoluta gravetat i el Departa-
ment d’Ensenyament no està prenent cap mesura per evitar-ho. Els CREDA estan 
majoritàriament preocupats perquè l’infant sord parli però obliden que tot i la seva 
condició de sord i les necessitats i recursos que requereix a més de parlar.
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Els audiòfons i/o implants coclears són ajudes positives i de gran ajut però insu-
ficients en molts casos. Encara que funcionin i facin que la criatura sorda recuperi 
molta audició, són aparells externs que depenen de molts factors i que no treuen la 
condició de sord de l’infant. L’única manera de garantir la total accessibilitat de la in-
formació per un nen sord és l’oferiment de tots els recursos (llengües de signes, llen-
gua oral, ajuts protèsiques, ajuts visuals...) i cada nen o nena aprofitarà uns o altres 
en funcions de les seves circumstàncies.

No es dóna a les famílies informació plena sobre la llengua de signes i no s’ofe-
reix aquesta com a llengua natural de les persones sordes i com a llengua primera 
per adquirir informació i coneixement del món i per comunicar-se sense barreres. 
Així, la llengua de signes fa de pont i de base per aprendre la llengua oral. Ens ba-
sem en estudis de lingüistes en llengua de signes catalana i amb la prova de que la 
primera promoció de nens i nenes sordes que ha fet tota l’escolarització en modalitat 
bilingüe han arribat a graduar-se en estudis superiors.

Actualment, a tota Catalunya només hi ha una escola (Tres Pins) i un institut 
(Consell de Cent) amb projecte bilingüe, ambdós situats a Barcelona. Per tant, a la 
resta de Catalunya cap infant sord té la possibilitat d’estudiar amb projecte bilingüe. 
La única manera de fer-ho és traslladant-se a viure a Barcelona. D’aquesta manera, 
s’evidencia una desigualtat d’oportunitats dels infants sords en funció del seu lloc 
de residència.

Segons el darrer estudi de desembre de 2015, a Catalunya hi ha prop de 1850 
infants sords en edats d’infantil, primària i secundària i no arriba a un centenar el 
nombre d’infants sords que estan rebent educació bilingüe.

En acabar 4rt de l’ESO, a la post obligatòria, la situació empitjora. Només tenen 
possibilitat d’accedir plenament a la informació la meitat de l’horari lectiu (hores en 
que reben el servei d’un intèrpret en llengua de signes catalana), 15 hores. La res-
ta de l’horari han de confiar en la bona voluntat d’algun company que els deixi els 
apunts i en la lectura labial (màxim es pot interpretar un 30% per aquesta via). Això 
fa que molts joves sords inverteixin el doble de temps en cursar estudis superiors.

Per aquests motius, es presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a 
1. Donar una atenció temprana als infants sords amb llengua de signes catalana, 

independent del grau, tipus de sordesa i ajuda protèsica que faci servir.
2. Donar informació a les famílies, des dels hospitals i els CREDA, sobre la llen-

gua de signes i els seus avantatges en el desenvolupament cognitiu i del llenguatge 
de l’infant.

3. Donar a tots els alumnes sords de Catalunya la possibilitat real d’educació bi-
lingüe en tots les etapes de l’època de formació en igualtat d’oportunitats que els 
companys/es oïdors.

4. Promocionar l’ús de la llengua de signes a l’etapa d’atenció primerenca, pels 
grans beneficis pel desenvolupament de la criatura sorda, que ajuda a la feina audi-
tiva i oral que han de seguir amb el seu logopeda.

5. Continuar fomentant els centres d’agrupament per alumnat amb sordesa per la 
importància de la relació entre iguals sords, i incloure professionals amb sordesa als 
centres i serveis educatius (MALLs, logopedes i psicopedagogs).

Palau del Parlament, 4 de juliol de 2017
Sonia Sierra Infante, GP Cs; Esther Niubó Cidoncha, GP SOC; Jéssica Albiach 

Satorres, GP CSP; María José García Cuevas, GP PPC; Carles Riera Albert, GP 
CUP-CC, portaveus a la CE
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Proposta de resolució sobre els centres de dia per a gent gran
250-01110/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 65370 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

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

da del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artí-
culos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolu-
ción sobre centros de día para personas mayores, para que sea sustanciada ante la 
Comissió d’Afers Socials i Famílies, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
En los últimos años la pirámide poblacional se ha invertido; la sociedad envejece 

junto al alarmante descenso de la natalidad. Si esta situación no se revierte, en unos 
años nos encontraremos con una sociedad sumamente envejecida y con una absoluta 
carencia de infraestructuras y servicios para para dar solución a las necesidades de 
cuidado de la población.

Los centros de día son una alternativa a los centros residenciales, cuyos equipa-
mientos socio-sanitarios permiten que las personas mayores puedan ser atendidas 
de una forma preventiva para paliar el deterioro de la edad y tratar patologías en su 
primera fase sin que tengan que alterar su vida cotidiana y familiar.

De esta manera en estos centros de día se potencia el envejecimiento activo y se 
busca el equilibrio entre la autonomía personal y las ayudas sociales, sanitarias y 
psicológicas que ofrece este recurso, redirigiendo el cuidado de situaciones de gran 
dependencia a los centros residenciales.

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

Propuesta de resolución
El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a:
1. Realizar un estudio actualizado sobre el envejecimiento de la población cata-

lana, con una proyección a 30 años vista, para analizar las necesidades de atención 
a la dependencia que tendrá Cataluña a medio y largo plazo, en un plazo máximo de 
seis meses desde la aprobación de la presente Resolución, y presentar los resultados 
del estudio en sede parlamentaria.

2. Aumentar progresivamente las plazas existentes de centros de día para perso-
nas mayores hasta cubrir la demanda existente actualmente en Cataluña.

Palacio del Parlamento, 10 de julio de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Noemí de la Calle Sifré, dipu-

tada, GP Cs 
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3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una escola de 
qualitat i la igualtat d’oportunitats
302-00168/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65410; 65453; 65567 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 65410)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Esther Niubó Cidoncha, diputada del Grup 

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre una escola de qualitat i la igualtat d’oportunitats (tram. 302-
00168/11).

Esmena 1
GP Socialista
De supressió de part del punt 1

1. Realitzar en tres mesos un estudi i informe actualitzat de la situació actual 
d’habitabilitat deis centres educatius en les seves aules, per a conèixer aquells 
centres que disposen de climatització i ventilació adequada i quins tenen encara 
amiant.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Donar compliment a la Resolució 522/XI del Parlament de Catalunya, so-
bre la retirada del fibrociment de les instal·lacions escolars.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 5

5. Augmentar el nombre de centres escolars que obren durant l’estiu per oferir 
activitats de lleure així com els seus menjadors i incrementar la partida destinada a 
ajuts per a poder participar d’aquestes activitats.

Esmena 4
GP Socialista
De modificació del punt 6

6. Garantir la plena inclusivitat de les activitats de lleure educatiu com els casals 
d’estiu o les colònies, reforçant la dotació de personal especialitzat per a una atenció 
adequada de l’alumnat amb necessitats educatives específiques.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 65453)

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

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
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del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre una escola de qualitat i la igualtat d’oportunitats 
(tram. 302-00168/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 1

1. [...] tenen encara amiant. I garantir que els espais escolars a l’aire lliure tenen 
zones d’ombra suficients per donar cabuda a l’alumnat durant l’hora de l’esbarjo.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 9

9. Publicar un protocol d’actuació davant l’onada de calor, destinat específica-
ment als centres educatius de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65567)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre una escola de qua-
litat i la igualtat d’oportunitats (tram. 302-00168/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 1

1. Realitzar un estudi i un informe de la situació actual d’habitabilitat dels cen-
tres educatius en les seves aules, per a conèixer aquells centres que disposen de cli-
matització i ventilació adequada i quins tenen encara amiant.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

2. Una vegada finalitzat l’estudi caldrà incorporar en el pla d’actuacions del De-
partament d’Ensenyament aquelles mesures més urgents en relació a la climatització 
i ventilació dels centres, atenent a criteris de sostenibilitat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya valora positivament la incorporació per primera 
vegada del criteri de prioritzar actuacions de retirada de fibrociment, de tal mane-
ra que finalitzar el 2017 s’hauran realitzat i/o previst més actuacions durant aquest any 
que en els darrers 15 anys.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4

4. Redactar un informe anual detallat, relatiu als mòduls en què constin els cen-
tres concrets, i fer efectiu un pla per a l’eliminació gradual dels barracons.
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 5

5. Augmentar el nombre de centres escolars que obren durant l’estiu per oferir 
activitats de lleure així com els seus menjadors.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 6

6. Impulsar el projecte Respir-Estiu amb la dotació de personal especialitzat en 
autisme i altres necessitats educatives.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 7

7. Continuar oferint ajuts per material escolar als centres amb un volum impor-
tant d’alumnes amb situació socioeconòmic desafavorida.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De supressió del punt 8

8. Mantenir el software i la infraestructura necessària per a permetre als centres 
docents la prestació del servei de préstec de llibres de text conforme al principi de 
transparència.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS   

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat  
de l’aire
302-00169/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65384; 65450; 65513; 65570; 65580 / Admissió a tràmit: Presidència del 

Parlament, 11.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 65384)

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

d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire (tram. 302-00169/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou apartat al punt 2

2 (bis). Actualitzar els inventaris d’emissions de contaminants atmosfèrics a Ca-
talunya del Pla incorporant en les emissions del transport marítim les emissions pro-
vinents del Port de Tarragona i dels 45 ports de titularitat autonòmica adequant els 
escenaris de futur tendencials i del Pla a l’horitzó 2020.
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Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició d’un nou apartat al punt 3

3 (bis). Incorporar al Pla d’actuació per la millora de la qualitat de l’aire objec-
tius de reducció globals i sectorials de les emissions dels principals contaminants 
atmosfèrics amb caràcter vinculant.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al punt 4

4. Procedir en el termini de tres anys, a l’automatització de les dades que propor-
cionen totes les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la 
contaminació atmosfèrica de tot el país, proporcionant dades horàries 

d’ozó, diòxid de nitrogen i PM10 i, específicament, d’aquells altres contaminants 
que sigui de relleu recollir d’acord amb la situació específica de l’estació de control 
amb l’objectiu que totes les estacions de la xarxa el 2020 proporcionin dades horà-
ries de NO2, NO, SO2, CO, O3, benzè, PM10 i PM2,5.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 65450)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a 
la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire (tram. 302-00169/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 4 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) A realitzar un nou estudi d’anàlisi i perillositat per la salut de la pols negra 

que afecta teulades, escales i cases del voltant de l’empresa Silvalac dels Pallaresos, 
per experts independents de prestigi, ja que l’anterior informe té l’autoria del CSIC 
i data de 2010. Donant resposta a la Subdirectora General de la Secretaria de Salut 
Pública el 18 d’octubre de 2016 on sol·licita: «...Atès que els hidrocarburs aromàtics 
policíclics tenen un potencial efecte carcinogènic i mutagènic i donada la curta dis-
tància que existeix entre l’empresa i els edificis habitats, s’ha sol·licitat a l’empresa 
Silvalac que faci una revisió exhaustiva dels processos de fabricació amb l’objectiu 
de reduir al màxim la formació d’aquestes partícules i, d’aquesta manera, reduir al 
mínim l’exposició de la població a aquests compostos».

b) Sol·licitar i informar al Parlament, de les actuacions que ha realitzat l’em-
presa Silvalac en relació al requeriment de la Subdirectora general de la Secretaria 
de Salut Pública, del 18/10/2016, en què exigia la revisió exhaustiva dels processos de 
fabricació per tal de reduir al màxim la formació d’aquestes partícules i per tant el 
risc per a la població.

c) Exigir, entretant, a l’empresa la implementació de mesures preventives com 
nous filtres, scrubbers, disminució d’emissions difuses, control periòdic de COVs, 
CO i NOx, i que completi la informació del seu projecte en relació a les Fitxes de 
Dades de Seguretat de les substàncies o la informació sobre degradabilitat i persis-
tència de les substàncies.
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d) No resoldre l’expedient de la sol·licitud de modificació substancial que ha fet 
l’empresa (Expedient TICS 150134) fins que no s’hagin assegurat els canvis i les me-
sures preventives per evitar l’emissió de la pols negra i els compostos perjudicials 
per a la salut de les persones treballadores i ciutadanes dels Pallaresos i la Secuita.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65513)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Marina Bravo Sobrino, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament 
del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre la qualitat de l’aire (tram. 302-00169/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 2

2. Revisar els criteris pels quals s’han fixat la delimitació de les zones de protec-
ció especial per a la millora de la qualitat de l’aire per tal de adequar-les a la realitat 
urbana de cada àmbit territorial a l’hora de desplegar els protocols d’actuació en 
cas d’avis preventiu o d’episodi de contaminació atmosfèrica. Elaborar i presentar 
en el termini de sis mesos una nova planificació d’aparcaments de dissuasió (park 
and rides) adaptada a aquesta nova delimitació, amb la funció específica d’afavo-
rir la complementarietat del vehicle privat fora de les Zones de Protecció Especial 
de l’Ambient Atmosfèric amb el transport públic per accedir a elles. Aquests apar-
caments han de tenir fàcil accés des de les principals vies de comunicació i perme-
tre un intercanvi ràpid des del vehicle particular al ferrocarril o als serveis de bus 
ràpid.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Marina Bravo Sobrino, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 65570)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Sergio Santamaría Santigosa, diputat 

del Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que esta-
bleix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a 
la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire (tram. 
302-00169/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 6

6. Promoure la resolució del conflicte laboral que afecta al Transport Metropoli-
tà de Barcelona, després de 10 jornades de vaga, mitjançant la seva intervenció com 
a àrbitre per aconseguir un acord que posi fi a la mateixa.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Sergio Santamaría Santigosa, diputat, 

GP PPC
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65580)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire 
(tram. 302-00169/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

Aprovar Iniciar en el termini de 3 mesos, d’acord amb la resta d’administracions 
públiques, el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire a les zones de pro-
tecció especial horitzó 2020 2025, per tal d’adequar els nivells de la qualitat de l’aire 
als nivells que determina la legislació europea, per tal que entri en funcionament 
a finals de 2017 a principis de 2019.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

Adequar els protocols d’actuació en cas d’avís preventiu o episodi de contamina-
ció atmosfèrica a la realitat urbana de cada àmbit territorial més enllà de la delimi-
tació a les zones de protecció especial.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 3

Incorporar en el Pla d’actuació per a la millora de la qualitat de l’aire, un proto-
col d’actuació una estratègia per minimitzar reduir els efectes de contaminació per 
l’ozó troposfèric, a la comarca d’Osona.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 4

Procedir Ampliar, en el termini de tres anys, a l’automatització de les dades que 
proporcionen totes algunes de les estacions de mesurament de la Xarxa de Vigilàn-
cia i Previsió de la contaminació atmosfèrica de tot el país a les zones de protecció 
especial, proporcionant dades horàries d’ozó, diòxid de nitrogen i de PM10 i, espe-
cíficament, d’aquells altres contaminants que sigui de relleu recollir d’acord amb la 
situació específica de l’estació de control.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 5

Aprovar Iniciar abans de finals de 2017 el Reglament de la Llei de Fiançament 
del Transport Públic el procés de tramitació del projecte de decret relatiu a la crea-
ció de la taula social del transport públic de Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS    
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència 
Tributària de Catalunya
302-00170/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65421; 65451; 65460; 65569 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

11.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 65421)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta del 

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord 
amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència 
Tributària de Catalunya (tram. 302-00170/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 9

9. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un in-
forme sobre el calendari d’implantació de l’obligatorietat de presentar de forma tele-
màtica les autoliquidacions dels impostos cedits, per part dels contribuents, així com 
els mecanismes per garantir per part dels treballadors i treballadores de l’Agència 
Tributària de Catalunya l’assessorament i acompanyament a tots els contribuents 
per dur a terme l’autoliquidació de forma telemàtica.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Eulàlia Reguant i Cura, portaveu adjunta, 

GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 65451)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que 

es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, pre-
senta les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre 
l’Agència Tributària de Catalunya (tram. 302-00170/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 1

1. Seguint les indicacions [...] Tributària de Catalunya, fent pública la relació de 
persones que han participat i les que han superat el procés selectiu.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un punt 12

12. Negociar amb els representants legals del personal i les organitzacions sindicals 
representatives aquells aspectes del procés de desplegament de l’Agència Tributària de 
Catalunya que afecten als drets i condicions de treball dels treballadors i treballadores.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65460)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tribu-
tària de Catalunya (tram. 302-00170/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
D’addició al punt 2

2. Garantir que les persones que accediran a les places convocades per l’Agència 
Tributària de Catalunya en forma d’interinatge podran presentar-se a les convoca-
tòries de selecció posteriors per proveir definitivament les places, sempre que reu-
neixin els requisits establerts per la normativa vigent en matèria de funció pública.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació i addició al punt 5

5. Comprometre i garantir que l’Agència Tributària de Catalunya comprovarà els 
expedients que es presentin a través de les oficines, com a mesura per lluitar contra 
el frau i l’elusió fiscal, d’acord amb els criteris recollits al Pla de Control Tributari.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 6

6. Presentar, durant el mes de desembre a la Comissió d’Economia i Hisenda, 
un informe sobre el funcionament, durant els mesos de setembre, octubre i novem-
bre, de les noves tasques assumides, en relació a la gestió dels impostos cedits, per 
l’Agència Tributària de Catalunya que contindrà la següent informació: 

a. Nombre d’oficines i personal adscrit a cadascuna
b. Nombre d’autoliquidacions presentades
c. Nombre d’assessoraments realitzats
d. Consultes telefòniques realitzades

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 10

10. Presentar, durant el mes de desembre a la Comissió d’Economia i Hisenda, 
un informe sobre la voluntat i els plans del Govern en relació al futur de l’Agència 
Tributària de Catalunya, un cop hagi esgotat el marc que estableix l’autogovern en 
relació a la gestió tributària.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 65569)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, María José García Cuevas, diputada del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Mo-
ció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya 
(tram. 302-00170/11).
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Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació del punt 1

1. Seguint les indicacions de l’art. 9.1.e de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern, publicar a la web cor-
responent les convocatòries i els resultats de cada una de les proves realitzades, dels 
mèrits assolits i de la puntuació total de cada candidat dels processos selectius de 
provisió i promoció del personal convocats per l’Agència Tributària de Catalunya.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 1 bis

1 bis. Negociar amb els sindicats a la Taula de Negociació la totalitat de la rela-
ció de llocs de treball de l’Agència Tributària de Catalunya que no ha estat negoci-
ada i que es troba pendent de contenciós als tribunals.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 3

3. Informar, abans del 31 d’agost, als ciutadans i a tots els col·lectius professio-
nals que treballen en l’àmbit de la fiscalitat del canvi en la gestió dels impostos ce-
dits, així com de la nova estructura tributària territorial.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 4 bis

4 bis. Informar al grups parlamentaris, abans del 31 d’agost, del nombre de li-
quidacions, devolucions d’ofici i liquidacions complementàries practicades pels òr-
gans de gestió dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya en l’exercici 2017 
fins la data d’elaboració de l’informe. Es detallarà, com a mínim, de l’evolució per 
mesos, impostos, oficines i delegacions, tot diferenciant les de l’Agència Tributària 
de Catalunya i les Oficines Liquidadores.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició al punt 9

9. Presentar, durant el mes d’octubre a la Comissió d’Economia i Hisenda, un in-
forme sobre el calendari d’implantació de l’obligatorietat de presentar de forma tele-
màtica les autoliquidacions dels impostos cedits, per part dels contribuents garantint 
que el programa informàtic estigui a punt i que es podrà fer el pagament electrònic.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 12

12. Presentar un estudi, durant el proper període de sessions, del cost adminis-
tratiu de la recaptació tributària en termes absoluts, relatius i comparatius amb 
d’altres administracions tributàries de l’entorn nacional i internacional.

Esmena 7
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 13

13. Establir les mesures necessàries per tal que dotar a l’Agència Tributària de 
Catalunya d’una dimensió adequada a la massa tributària gestionada quin objectiu 
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prioritari sigui la eficiència en l’ús dels recursos públics excloent, explícitament, els 
objectius mediàtics i partidistes en el disseny de l’Agència.

Esmena 8
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou punt 14

14. Dur a terme una auditoria externa sobre els processos de liquidació dels tri-
buts propis de la Generalitat de Catalunya, des del punt de vista del contribuent, i 
implantar les mesures correctores conduents a la seva facilitació.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; María José García Cuevas, diputada, 

GP PPC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el control de 
plagues als conreus
302-00171/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65411; 65512; 65571; 65579 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

11.07.2017

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 65411)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Òscar Ordeig i Molist, diputat del Grup Parla-

mentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Par-
lament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al 
Govern sobre el control de plagues als conreus (tram. 302-00171/11).

Esmena 1
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat d al punt 1

d) Garantir que els tractaments i productes utilitzats per eradicar el cargol poma 
no generen problemes, o els mínims possibles, als productors de mol·luscos del Del-
ta de l’Ebre.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou apartat e al punt 1

e) Seguir invertint en recerca, desenvolupament i innovació, a través dels centres 
universitaris i de recerca públics, per cercar un tractament el més eficaç possible 
i amb els mínims efectes adversos pel medi ambient i pels productors del territori.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Òscar Ordeig i Molist, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65512)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Francisco Javier Domínguez Serrano, diputat 

del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 



BOPC 466
14 de juliol de 2017

3.15. Mocions subsegüents a interpel·lacions 35 

Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el control de plagues als conreus (tram. 302-00171/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1.a

1.a) Intensificar els mecanismes de control de la plaga, liderant les actuacions 
que siguin necessàries, de forma integral, i tenint en compte tots els agents impli-
cats, per tal de garantir que s’apliquin els millors criteris tècnics en temps i forma.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

1.a.bis) Liderar els estudis i recerca en tot allò relacionat amb el cargol poma, 
tant des del vessant d’implementar noves pràctiques agrícoles com des del vessant de 
les afectacions a les comunitats de regants, productors de mol·luscs, fauna salvatge, 
parc natural i qualsevol altre.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició al punt 1.b

1.b) Establir comunicació permanent amb totes les administracions per tal de 
millorar el control de la plaga a l’àmbit del riu Ebre i especialment coordinar les 
actuacions amb la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre amb l’objectiu d’evitar la 
propagació del cargol poma a d’altres zones de Catalunya i de la resta de l’Estat.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1.c, que resta redactat de la següent manera

1.c) Augmentar significativament la difusió i el coneixement de la plaga, els seus 
riscos i l’esforç pel seu control a tota la societat i especialment als ebrencs i visitants 
de la zona, mitjançant, entre d’altres campanyes de sensibilització, panells informa-
tius i publicitat als mitjans de comunicació i xarxes socials.

Esmena 5
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

1.d) Mantenir l’objectiu d’eradicació de la plaga en tot el territori del Delta de 
l’Ebre, prioritzant l’eradicació a l’hemidelta dret.

Esmena 6
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou apartat al punt 2

2.0) Millorar la compensació als principals perjudicats per l’aplicació de me-
sures de control de la plaga, agricultors i comunitats de regants, sense descartar 
altres col·lectius potencialment perjudicats com ara els productors de mol·luscs de 
les badies.

Esmena 7
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 2.b

2.b) Doblar Millorar significativament en els pressupostos de la Generalitat per al 
2018, la dotació pressupostària destinada a la lluita contra el cargol poma, a banda 
del que ja està previst en el cofinançament de la Unió Europea i els ajusts estatals.
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Esmena 8
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

3.d) Informar al Parlament, en el termini màxim d’un mes des de l’aprovació de 
la present resolució, tenint en compte els estudis existents amb relació a les badies 
del Fangar i dels Alfacs, de les mesures que es poden dur a terme per a mantenir la 
qualitat de l’aigua de les badies i assegurar així la viabilitat dels vivers de musclos, 
ostres i cloïsses i conservar-ne la biodiversitat. 

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Francisco Javier Domínguez Serrano, dipu-

tat, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65571)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el control de pla-
gues als conreus (tram. 302-00171/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1 a

«a) Intensificar els mecanismes de control de la plaga acordats en el marc de la 
Comissió de Seguiment del cargol poma al Delta de l’Ebre liderant les actuacions 
pròpies i fent el seguiment de les que correspongui dur a terme als altres que siguin 
necessàries, de forma integral, i tenint en compte tots els agents implicats.»

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1 b

b) Instar al Govern de l’Estat a clarificar les competències al riu Ebre amb l’ob-
jectiu que les diferents institucions i organismes, com la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre, les executin per tal d’evitar la propagació del cargol poma a d’altres zones de 
Catalunya i de la resta de l’Estat.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1 c

c) Implementar Continuar impulsant les campanyes de sensibilització en el terri-
tori, a través de la difusió de fulls i panells informatius, jornades informatives i pu-
blicitat als mitjans de comunicació de les Terres de l’Ebre, on s’expliquin els riscos 
d’aquesta espècie depredadora als ebrencs i visitants de la zona; com també seguir 
fent jornades de formació als professionals agraris.

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

«a) Informar als beneficiaris, abans d’acabar l’estiu de 2017, de les resolucions 
de concessió dels ajuts en forma de subvenció de l’Ordre d’ajudes per als agricultors 
per la compra de productes a base de saponines efectuada entre l’1 de juny de 2015 
i el 31 de maig 2016.»
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Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2 b

«b) Mantenir el compromís de finançament per a les actuacions de lluita contra 
el cargol poma als pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2018 en el 
marc de la mesura de cooperació del Programa de Desenvolupament Rural 2014-
2020 i seguir treballant per aconseguir el màxim de cofinançament possible i asse-
gurant la màxima eficiència i transparència en l’ús dels recursos públics i la seva 
justificació.»

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió dels punts 3 a, 3 b, 3 c 

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou punt 

«Informar al Parlament de Catalunya, a l’acabament de la collita d’arròs 2017, 
les conclusions de l’estudi sobre els efectes de la salinització en els cultius d’arròs, 
al sòl i a les infraestructures, en base a les dades recollides fins a la data que han 
estat valorades pel Grup d’Experts sobre els efectes dels tractaments amb aigua de 
mar per a l’eradicació del cargol poma al delta de l’Ebre. »

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 65579)

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre el control de plagues als conreus (tram. 302-00171/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 1

1. El Parlament de Catalunya, amb l’objectiu d’eradicar i contenir la propagació 
del cargol poma, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Intensificar els mecanismes de control de la plaga,., establint més mitjans ma-
terials i humans de control i fent complir la Llei de Sanitat Vegetal respecte l’incom-
pliment de les actuacions obligatòries.

b) Demanar responsabilitats al MAPAMA i a la Confederació Hidrogràfica 
de l’Ebre respecte la recent contaminació per cargol del pantà de Miravet, i re-
querir-los un control exhaustiu de totes les vies de propagació del cargol al riu Ebre.

c) Continuar implementant campanyes de sensibilització en el territori, a tra-
vés de panells informatius i publicitat als mitjans de comunicació de les Terres de 
l’Ebre, on s’expliquin els riscos d’aquesta espècie depredadora als ebrencs i visitants 
de la zona.
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Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya, en relació al finançament de les actuacions neces-
sàries per a eradicar la plaga del cargol poma, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Efectuar el pagament, en els propers 2 mesos i abans de setembre de 2016 de 
les compensacions als agricultors que van comprar saponines per la lluita contra el 
cargol de juny del 2015 al maig del 2016.

b) Aprovar el destí de fons propis i demanar al Govern de l’Estat que n’aprovi 
també d’estatals per dur a terme totes les línies de lluita, recerca, investigació,... 
contra el cargol que es considerin necessàries i que no puguin ser recollides al pla 
d’actuació del Grup Ad hoc.

c) En cas que la plaga del cargol provoqui pèrdues de collita significatives als 
pagesos, a aprovar una línia d’ajut d’Estat que compensi econòmicament aquestes 
pèrdues.

d) Assegurar un pressupost suficient, dins o fora del Grup Ad hoc, per investiga-
ció de línies de lluita biològica contra el cargol poma.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
De modificació del punt 3

3. El Parlament de Catalunya, per a millorar la transparència en la gestió, insta 
el Govern de la Generalitat a: 

a) Informar al Parlament, en un termini d’un mes, de quin és l’impacte de l’aigua 
de mar sobre les infraestructures.

b) Informar al Parlament, en un termini d’un mes, de les conclusions de l’Informe 
elaborat pel Grup d’Experts sobre els efectes dels tractaments amb aigua de mar.

c) Presentar els estudis duts a terme pel DARP a la zona pilot de l’Illa de Mar, 
durant els anys 201 1-2017 sobre els efectes que podria causar la salinitat als camps 
d’arròs.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou punt 3 bis

3 bis. Presentar un Pla d’eradicació de la plaga per a l’hemidelta esquerra a 5 
anys amb el pressupost suficient plurianual i que combini les diferents mesures que 
s’han demostrat efectives: sectorització real i efectiva, combinació guarets, tracta-
ments saponines, inundació aigua de mar i descontaminació desguassos, neteja i ús 
exclusiu de maquinària per zones.

Palau del Parlament, 10 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les residències de gent gran
302-00172/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65383; 65412; 65510; 65573 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 

11.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 65383)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Gabriela Serra Frediani, diputada del Grup 

Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb 
el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenten les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les 
residències de gent gran (tram. 302-00172/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 3.2

3.2) Millora de les tarifes públiques dels serveis d’atenció a persones grans, in-
corporant clàusules que condicionin que almenys un 60% d’aquest increment anirà 
destinat a la millora del salari dels treballadores/res, en un percentatge sensiblement 
superior en favor dels salaris més baixos.

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició a l’article 5.1

5.1) Prohibir les baixes temeràries, que el preu econòmic en cap cas pugui ser 
determinant a l’hora de l’adjudicació. Incorporar als Plecs quan hi hagi diferents cri-
teris d’adjudicació paràmetres que comportaran que una oferta sigui considerada 
anormal o desproporcionada.

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 5.2

5.2) Les penalitzacions i sancions adequades a la importància del servei públic 
que es vol contractar i als danys sobre les persones fràgils que es causen per una 
mala execució del contracte. Així com la determinació al Plec o contracte com a 
condicions essencials d’una manera clara, precisa i inequívoca: el número mínim 
de treballadors i treballadores que hauran de fer efectiu el servei; el número mínim 
d’hores de treball que significa el servei i les condicions retributives mínimes que 
formen part del mateix.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
D’addició al punt 5.4

5.4) L’establiment d’estàndards per a la millora de la qualitat del servei, també 
pel que fa a les condicions de treball en que es presten, així com la implantació d’in-
dicadors de seguiment dels processos d’atenció a les persones usuàries. Es determi-
narà al Plec el número mínim de treballadors i les treballadores que hauran de fer 
efectiu el servei durant tota l’execució; el número mínim d’hores de treball que sig-
nifica el servei; les condicions laborals que seran d’aplicació durant tota l’execució. 
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Al respecte resultarà d’aplicació l’article 2.3 de la Moció subsegüent a la interpel-
lació al Govern sobre capitalisme, treball i vida aprovada pel present Parlament.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
De modificació i supressió al punt 6

6) Avaluar, en el termini d’un mes abans de finalitzar 2017, la qualitat i l’eficièn-
cia del servei que es presta a les residencies de titularitat pública de tot Catalunya.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Gabriela Serra Frediani, diputada, GP CUP-CC

GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 65412)

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

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la situació de les residències de gent gran (tram. 302-00172/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació del punt 3.1

3.1. Iniciar un procés de revisió de les ràtios de personal, especialment d’atenció 
directa, que han de complir els centrés residencials d’atenció a les persones grans i 
centres de dia de tots els centres amb fiançament públic, especialment pel que fa a 
cobertura de personal, i a les seves condicions professionals i laborals.

Esmena 2
GP Socialista
D’addició d’un nou punt al punt 5

Garantir que en els equipaments residencials, es compleixin les obligacions dels 
gestors de residències públiques i/o concertades establertes en el contracte d’adju-
dicació de la gestió del centre.

Esmena 3
GP Socialista
De modificació del punt 6

6. Avaluar, en el termini d’un mes, la qualitat i l’eficiència del servei que es pres-
ta a les residencies i centres de dia per a la gent gran de titularitat pública de tot 
Catalunya.

Esmena 4
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 

10. Garantir un punt d’atenció presencial d’atenció a les persones grans usuàries 
de residències i llurs famílies, on es doni atenció personalitzada per tal de recollir 
les queixes, propostes de millora i suggeriments d’aquestes persones.
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Esmena 5
GP Socialista
D’addició d’un nou punt 

11. Donar compliment als acords aprovats en la Moció 46/XI del Parlament de 
Catalunya, sobre les polítiques per a la gent gran, de juliol de 2016.

Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65510)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada del 

Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Re-
glament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la 
interpel·lació al Govern sobre la situació de les residències de gent gran (tram. 302-
00172/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De modificació del punt 3.2, que resta redactat de la següent manera

3.2. Millora de les tarifes públiques dels serveis d’atenció a persones grans, que 
es tradueixin en una millora de les condicions laborals dels treballadors i del servei 
que es presta als usuaris.

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt 

4.bis) Exercir de forma efectiva les competències en matèria d’inspecció laboral 
que corresponen a la Generalitat de Catalunya a efectes de comprovació i vigilància 
de compliment en matèria de condicions laborals.

Esmena 3
GP de Ciutadans
D’addició d’un nou punt

10) Establir mecanismes per a tenir en consideració la opinió dels treballadors 
del sector en el processos de licitació.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Elisabeth Valencia Mimbrero, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65573)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la situació de les 
residències de gent gran (tram. 302-00172/11).

Fascicle segon
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Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació

2. a) Augmentar el nombre de gerocultors/es d’acord amb la referencia de ràtio 
1 a 10 que hi havia abans d’aplicar reduccions de personal d’atenció directa en el 
contracte vigent.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De supressió

3.2) Millora de les tarifes públiques dels serveis d’atenció a persones grans, in-
corporant clàusules que condicionin que almenys un 60% d’aquest increment anirà 
destinat a la millora del salari dels treballadores/res.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De modificació

5.1) Preveure i anticipar les baixes temeràries, que el preu econòmic en cap cas 
pugui ser determinant a l’hora de l’adjudicació.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació

5.3) Que es tingui en compte, a l’hora de l’adjudicació del servei, la necessitat de 
garantir la qualitat, la continuïtat, l’accessibilitat i l’assequibilitat, la disponibilitat i 
la exhaustivitat dels serveis, atenent a les disponibilitats pressupostàries i l’aplicació 
dels drets dels ciutadans que contempla la llei de la dependència.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De supressió

5.4) L’establiment d’estàndards per a la millora de la qualitat del servei, també 
pel que fa a les condicions de treball en que es presten, així com la implantació d’in-
dicadors de seguiment dels processos d’atenció a les persones usuàries.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De supressió

5.6) Fer complir l’obligació de realitzar i presentar una auditoria econòmica sig-
nada i validada de les entitats i empreses concessionàries.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí
D’addició

5.7) La prevalença de les entitats del tercer sector, sense afany de lucre i de ca-
ràcter associatiu, en la prestació de serveis d’atenció a les persones, d’acord amb els 
canvis normatius que estan en elaboració referents a la transposició de les directives 
de serveis socials.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
De supressió

6) Avaluar, en el termini d’un mes, la qualitat i l’eficiència del servei que es pres-
ta a les residencies de titularitat pública de tot Catalunya.
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Esmena 9
GP de Junts pel Sí
De supressió

8) Reforçar les inspeccions als centres, sense avisar, i incloent-hi entrevistes amb 
les treballadores sense la direcció al davant.

Esmena 10
GP de Junts pel Sí
De modificació

9) Seguir potenciant mecanismes democràtics de participació de familiars, veïns 
i veïnes en el funcionament dels centres.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació 
escolar
302-00173/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65452; 65511; 65568 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 11.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 65452)

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

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 158 
del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent 
a la interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar (tram. 302-00173/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 1

1. Pla de xoc per desagregar, en un termini de 5 anys, les 101 escoles [...] imme-
diat.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 3

3. Recuperar i actualitzar [...]. Elaborar previsions d’escolarització a 5 i 10 anys 
vista i decidir l’obertura de grups o línies en funció de l’escolarització equilibrada i 
prioritzant en la preinscripció la conservació de les línies públiques.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 4

4. Promoció i potenciació [...] l’accés a centre concertats i públics, a partir del 
proper procés de preinscripció.
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Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un incís al punt 5

5. [...] Fiscalitzar la xarxa concertada i pública en el compliment de la volunta-
rietat de les quotes i de les activitats i serveis complementaris, obrint expedient de 
retirada del concert als centres infractors.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al punt 7

7. Realitzar un estudi sobre els efectes de la gentrificació residencial sobre els 
processos de segregació escolar, que inclogui la planificació de mesures per rever-
tir-los en un termini de 5 anys.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Jéssica Albiach Satorres, diputada, GP CSP

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65511)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 158 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació 
al Govern sobre la segregació escolar (tram. 302-00173/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió i addició al punt 5

5. Combatre i fiscalitzar els fraus individuals en l’empadronament i els abusos 
de certes escoles concertades a l’hora d’evitar o dissuadir l’escolarització d’alumnes 
nouvinguts i/o amb baixes condicions sòcio-econòmiques i/o amb NEE. Fiscalitzar 
la xarxa concertada en el compliment de la voluntarietat de les quotes i de les acti-
vitats i serveis complementaris, obrint expedient de retirada del concert als centres 
infractors a través de la Inspecció d’Educació, actuant en cas que es demostri una 
infracció de la normativa.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP Cs

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65568)

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

amb el que estableix l’article 158 del Reglament del Parlament, presenta les següents 
esmenes a la Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la segregació es-
colar (tram. 302-00173/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 1

1. Continuar els treballs des del Departament d’Ensenyament amb el Síndic de 
Greuges per tal d’avançar de manera eficaç i avaluable en un repartiment més equi-
tatiu de l’alumnat de Catalunya que contribueixi a reduir la segregació social.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya valora positivament l’inici dels treballs del Govern 
per a la posada en marxa de l’Observatori de l’Equitat, un instrument de consulta i 
d’assessorament en equitat i igualtat d’oportunitats per aconseguir el màxim nivell 
d’excel·lència del sistema educatiu i dels seus alumnes.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
De supressió al punt 3

3. Recuperar i actualitzar el mapa escolar (article 8.2 LEC-2009), incloent-hi els 
ensenyaments post-obligatoris, com a instrument de planificació de les places esco-
lars i d’una zonificació equilibrada amb la participació dels municipis, de la comu-
nitat educativa i les comissions de garanties. Elaborar previsions d’escolarització i 
decidir l’obertura de grups o línies en funció de l’escolarització equilibrada.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
De modificació al punt 5

5. Prendre mesures per tal d’evitar els fraus individuals en l’empadronament i per 
tal que es compleixin els mandats de la moció 66/XI del Parlament de Catalunya, 
sobre les mesures per a evitar la segregació educativa, en especial en compliment de 
l’article 50.2 de la Llei d’educació de Catalunya, referent a les garanties de gratuïtat 
dels centres sostinguts amb fons públics.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
De modificació i de supressió al punt 6

6. Prioritzar polítiques educatives innovadores i compensatòries en els barris 
que acumulen major vulnerabilitat i necessitats socials, de forma coordinada amb 
els municipis i diferents programes interdepartamentals (Salut, Treball i Afers So-
cials, Cultura, Territori..) assajant noves experiències pilot com els districtes educa-
tius preferents en lloc d’individualitzar i etiquetar les escoles com a «centres d’alta 
complexitat».

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació del punt 8

8. Complir l’Estatut i la Llei d’educació de Catalunya, que estableixen el model 
d’interès públic com a garantia del dret de totes les persones a una educació de qua-
litat i a accedir-hi en condicions d’igualtat. La LEC defineix el sistema educatiu de 
Catalunya com a comprès pel servei públic educatiu, entès com a servei d’interès ge-
neral d’acord amb l’Estatut, que ha de permetre que tots els centres sostinguts amb 
fons públics, que conformen centres públics i centres privats concertats, treballin 
junts amb uns objectius compartits des de la cooperació i la coresponsabilitat, tot 
respectant la naturalesa jurídica de les diverses institucions que el presten.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS  
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3.30. Altres tramitacions

3.30.04. Procediments relatius als informes del Síndic de Greuges

Informe del Síndic de Greuges sobre transparència, accés a la 
informació pública i bon govern, corresponent al juliol del 2017
360-00026/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC DE GREUGES

Es pren nota de l’Informe (reg. 65071).
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2017.

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
L’article 93 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la 

informació pública i bon govern estableix que el Síndic de Greuges ha d’elaborar 
anualment i presentar al Parlament un informe general d’avaluació de l’aplicació 
d’aquesta llei.

Per donar compliment a aquest article us lliuro l’informe sobre transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

Rebeu una cordial salutació,

Barcelona, 6 de juliol de 2017
Rafael Ribó, síndic

https://www.parlament.cat/document/publicacions/226263.pdf
https://www.parlament.cat/document/publicacions/226263.pdf
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64863 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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

En document annex es faciliten els comptes anuals de Reg Sistema Segarra-Gar-
rigues (Regsega) corresponents als exercicis del 2012, el 2013, el 2014 i el 2015, re-
latius a la planificació i l’execució de les obres del sistema de reg Segarra-Garrigues

Barcelona, 3 de juliol de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

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

Control del compliment de la Resolució 454/XI, sobre la gestió i 
planificació de l’horari dels trens accessibles del servei de rodalia
290-00424/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 65234 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 454/XI, sobre la 
gestió i planificació de l’horari dels trens accessibles del servei de rodalia (tram. 
290-00424/11), us informo del següent:

La Generalitat de Catalunya, en l’exercici de les seves competències sobre l’ac-
cessibilitat del material mòbil del servei de Rodalies de Catalunya, està duent a 
terme les actuacions per a la incorporació progressiva de trens adaptats als serveis 
de Rodalies de Catalunya com es el cas dels trens Civia i les mesures de renovació de 
trens accessibles realitzades tant a la línia R 3 com en els serveis a Terres de l’Ebre, 
de forma que, a hores d’ara, al voltant del 50 per cent dels trens ja són adaptats. Tan-
mateix, es prioritza el disposar de trens accessibles en la major part de corredors i 
en els serveis amb major demanda.

En tot cas, però, l’accés de les persones amb mobilitat reduïda als serveis ferro-
viaris requereix de l’accessibilitat de tota la cadena de transport i, per tant, especial-
ment dels accessos a les estacions i els trens. Aquestes actuacions, correspon efectu-
ar-les a ADIF, com a titular actual de les infraestructures ferroviàries.
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En els darrers mesos s’ha posat en servei una millora en la informació sobre ac-
cessibilitat per als usuaris dels serveis, de forma que s’ha incorporat a les estacions 
i a la web i app de l’operador la informació sobre els trens accessibles en l’oferta 
programada de servei.

La implantació d’aquest sistema va ser objecte de difusió tant al col·lectiu afectat 
com als mitjans d’informació general.

Finalment, pel que fa a la formació del personal sobre l’atenció a les persones 
amb diversitat funcional, tant pel que fa a la utilització dels mitjans de suport i de 
totes les alternatives disponibles en el cas de demandes d’assistència fetes per perso-
nes amb diversitat funcional, la Generalitat de Catalunya exigeix a Renfe que el seu 
personal disposi dels coneixements adients per atendre totes les necessitats especí-
fiques d’aquests col·lectius

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

Control del compliment de la Resolució 455/XI, sobre l’accessibilitat 
al servei de trens de rodalia
290-00425/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 65235 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 455/XI, sobre l’ac-
cessibilitat al servei de trens de rodalia (tram. 290-00425/11), us informo del següent:

Des de la Generalitat de Catalunya fa anys que es treballa per millorar l’acces-
sibilitat al transport públic de viatgers en general. Tot i així, és cert que en l’àmbit 
dels serveis de Rodalies de Catalunya l’accessibilitat encara no es pot considerar 
completa.

En relació amb les condicions d’accessibilitat del servei de Rodalies de Catalu-
nya hi ha dos components a tenir en compte: les característiques dels trens de l’ope-
rador Renfe i les característiques de les estacions titularitat d’Adif.

La Generalitat de Catalunya no disposa de competències sobre la gestió de les 
estacions ferroviàries que són propietat d’ADIF, com a ens gestor de les infraestruc-
tures de l’Administració General de l’Estat.

No obstant, la Generalitat de Catalunya ha reclamat la transferència de les com-
petències sobre les infraestructures ferroviàries que inclouen tant les vies com les 
estacions.

Pel que fa a l’adaptació dels trens, Renfe, operador dels serveis de Rodalies de 
Catalunya, encara no pot garantir l’accessibilitat de tot el seu material mòbil, però 
està duent a terme la seva adaptació progressiva, mitjançant la renovació de trens i 
la remodelació del material actual, amb l’objectiu de millorar progressivament l’ac-
cessibilitat dels trens i aconseguir la plena accessibilitat de tots els seus serveis en 
l’horitzó de 2020.

Actualment gairebé el 50% del material mòbil de Rodalies de Catalunya és ac-
cessible (dades agost 2016).

Tot i això, la disponibilitat del material adaptat encara no és suficient per garantir 
l’accessibilitat total del servei ni permet adscriure trens adaptats a freqüències con-
cretes. Per això, i amb la finalitat d’oferir serveis adaptats al major nombre d’usua-
ris, fa anys que s’ha prioritzat la programació d’implantació de trens accessibles a 
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les línies amb major demanda (R1 i R2) i en què les condicions d’accessibilitat de la 
infraestructura (altura i longitud d’andanes, existència d’ascensors en les estacions, 
etc.) són més favorables.

Mentrestant, per poder millorar la qualitat del servei amb relació a l’accessibili-
tat, s’ha millorat amb l’operador la informació sobre aquesta, per tal que les perso-
nes usuàries puguin conèixer la disponibilitat de trens accessibles amb la incorpora-
ció de la informació sobre l’accessibilitat als trens i estacions als panells, megafonia 
de les estacions, a la web i app de Renfe.

Així, tal i com s’exposa a la resolució del Parlament, el Departament de Territori 
i Sostenibilitat ha exigit aquesta millora en la informació i que es revisi que tots els 
elements visuals, auditius i informatius dels serveis de Rodalies de Catalunya, fun-
cionin correctament.

Així mateix, el 6 de maig de 2016, es va signar el Protocol de col·laboració entre 
la Secretaria d’Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori i Sosteni-
bilitat i l’Autoritat del Transport Metropolità per l’anàlisi global d’accessibilitat del 
sistema de transport. Mitjançant aquest protocol s’ha començat a treballar a l’entorn 
de 3 aspectes:

– La identificació d’aquelles mesures i criteris d’accessibilitat que no s’han arribat 
a implantar al sistema de transport públic de la RMB i de Catalunya tot i l’establert 
a la Llei 20/1991, del 25 de novembre, de promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques, i al Decret 135/1995, del 24 de març, que desplega la 
Llei i aprova el Codi d’accessibilitat.

– L’anàlisi i identificació de les noves mesures d’accessibilitat als mitjans de 
transport definits en la Llei 13/2014, del 30 d’octubre, d’accessibilitat.

– La definició dels objectius, criteris i mesures que ha d’incloure el pla d’implan-
tació progressiva de l’accessibilitat dels mitjans de transport destinats al transport 
públic de viatgers.

Finalment, el Departament de Territori i Sostenibilitat segueix treballant per a 
la millora del material mòbil en què es presten els serveis ferroviaris de Rodalies 
de Catalunya per tal de poder assolir l’accessibilitat del parc, efectuant, mentrestant, 
una gestió eficient d’aquest, en el sentit que s’incorporin els trens accessibles allà on 
les estacions són accessibles i on hi ha una major afluència de viatgers.

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

Control del compliment de la Resolució 485/XI, sobre la participació 
ciutadana en la programació de Televisió de Catalunya
290-00455/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64814 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 485/XI, sobre la par-
ticipació ciutadana en la programació de Televisió de Catalunya (tram. 290-00455/11), 
us informo, amb el document annex facilitat per la Secretaria de Comunicació del 
Govern i Mitjans de Comunicació, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 30 de juny de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència



BOPC 466
14 de juliol de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 50

Annex
En relació amb el primer punt de la Resolució, que insta el Govern a elaborar 

un programa per a la creació d’un registre d’usuaris actius de Televisió de Catalu-
nya, s’ha de fer constar que la participació activa de l’audiència als mitjans de la 
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals forma part d’una manera oberta i 
compromesa d’entendre el servei públic audiovisual de la Generalitat de Calalunya. 
I aquesta manera d’entendre el servei públic, està incorporada als mitjans i als pro-
fessionals de la CCMA a l’hora de planificar i de treballar determinats continguts 
audiovisuals, especialment els que estan vinculats a l’entreteniment i la ficció.

En el moment de la gestació de determinats continguts, i fins i tot en la fase de 
pre-producció, és habitual incorporar mecanismes de participació activa de l’audièn-
cia per tal d’enriquir i valorar, i si s’escau corregir, aquell contingut audiovisual que 
finalment serà emès.

Fins i tot en l’àmbit dels continguts generats per l’audiència, el Llibre d’Estil de 
la Corporació estableix que fomentem les aportacions d’informació i continguts per 
part de l’audiència. Entenem aquesta participació com una manera d’enriquir els 
nostres mitjans i fer-los més pròxims al ciutadà.

Així, aquesta feina de la valoració de programes pilot, les enquestes sobre pro-
gramació i avaluació de programes, es fa mitjançant un registre d’usuaris de televi-
sió que gestiona l’empresa GFK. Aquest «panell» es va posar en marxa per donar 
resposta a les necessitats de la cadena d’escoltar dia a dia l’audiència, per tal de sa-
ber el grau d’acceptació dels programes de la CCMA, no només de manera quanti-
tativa, sinó qualitativa.

Cal tenir en compte, però que no es tracta d’un registre d’usuaris actius de TV3, 
sinó d’usuaris de televisió en general, un aspecte metodològicament important. En 
primer lloc, per la necessitat de disposar d’una mostra representativa de la població 
catalana, de manera que els resultats són extrapolables a la resta de la població; i 
en segon lloc, per rebre les opinions dels espectadors que no són seguidors fidels de 
TV3, que no formen part de l’audiència. Així és possible conèixer si s’està ampliant 
l’audiència, gràcies a quins programes, i finalment, obtenir una valoració ajustada 
en relació amb la graella.

En la línia de la Resolució del Parlament, els mitjans de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals treballen, des de fa sis anys, mitjançant aquest panell con-
tractat amb l’empresa GFK, gràcies al qual disposen d’un grup de gent que valora 
la programació de tots els canals. D’aquest panell s’extreuen diàriament les opini-
ons sobre els programes de TV3 i es contraposen amb els de la resta de les cadenes. 
D’aquesta manera és possible saber que Televisió de Catalunya és la cadena gene-
ralista més ben valorada per l’audiència, la que té la millor programació, o la que té 
els informatius amb més credibilitat.

En la valoració dels programes pilot, els panelistes puntuen un programa que 
no saben a quina cadena pertany. Aquest sistema s’utilitza sovint a través del panell 
amb GFK, i serveix per modificar formats, canviar el muntatge o directament aban-
donar un projecte. La mateixa explicació serveix per valorar els programes ja fets, 
amb més deteniment. En aquests casos es fan enquestes puntuals sobre el programa, 
que contesten tots els qui el van veure, de manera que les valoracions són també més 
pròximes a la realitat, per la representativitat sociològica que garanteix el panell.

Pel que fa als fòrums de debat, cada vegada es concentren més a les xarxes so-
cials, motiu pel qual es treballa amb eines d’anàlisi del posicionament dels mitjans 
de la CCMA a la xarxa i el seguiment dels hashtags genèrics de canal i els que pro-
posen des dels programes per fomentar el debat.

En relació amb el sistema d’elecció de la Defensora de l’Audiència, aquesta en-
cara té un mandat en vigència regulat pel seu propi Estatut.

En relació amb el punt b) de la Resolució, cal dir que totes les dades del panell 
GFK es creuen amb les dades quantitatives rebudes diàriament de Kantar Media. 
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D’aquesta manera, és possible analitzar amb més profunditat els programes de la 
CCMA, ja que com a televisió publica és imprescindible fer-ho, tant des de la ves-
sant quantitativa (per conèixer l’audiència), com qualitativa (valoració de l’especta-
dor).

Pel que fa al punt c) relatiu a la incorporació de les aportacions dels treballadors 
als criteris de programació, cal posar de manifest que des de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals es treballa per incidir en aquest canal ja obert en l’estructu-
ra de la direcció de continguts de TV3, que contempla la recepció de les propostes 
de programes per part dels professionals de la Corporació. Per tant, més enllà dels 
altres mecanismes participatius, la Corporació ja incorpora interlocutors/es estables, 
amb capacitat de comandament i decisòria, per valorar les propostes dels treballa-
dors i dels professionals en la concreció de la programació dels nostres mitjans.

A més a més, la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals disposa dels se-
güents mecanismes de participació dels seus professionals: 

– El Consell Assessor de Continguts i de Programació, com a màxim òrgan as-
sessor en matèria de programació i continguts. Aquest Consell Assessor compta, en-
tre els seus membres, i per imperatiu de la llei de la Corporació, amb representants 
dels seus treballadors.

– La Comissió de Producció. És l’òrgan paritari entre l’empresa i els represen-
tants dels treballadors, amb set membres per cadascuna de les representacions. En-
tre d’altres funcions, es comparteixen les propostes creatives internes i externes, 
amb l’objectiu també de compartir la informació del grau de participació de la pro-
ducció interna en els projectes associats.

I encara més enllà d’aquestes tres vies de participació, la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals està en vies de creació d’un Consell Professional de Progra-
mes, que suposaria un nou marc de participació.

Miquel Gamisans Martín, secretari

Control del compliment de la Resolució 487/XI, sobre l’exempció de 
l’acreditació del coneixement del català
290-00457/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64519 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 487/XI, sobre 
l’exempció de l’acreditació del coneixement del català (tram. 290-00457/11), us in-
formo del següent:

D’acord amb l’establert en l’article 21.7. de la Llei 1/1998, de política lingüística: 
«L’acreditació del coneixement del català no pot ésser exigida en el cas d’alumnes 
que han estat dispensats d’aprendre’l durant l’ensenyament o una part d’aquest, 
o que han cursat l’ensenyament obligatori fora del territori de Catalunya, en les cir-
cumstàncies que el Govern de la Generalitat ha d’establir per reglament.»

Actualment no hi ha cap context en què els alumnes estiguin dispensats d’apren-
dre el català, amb l’excepció de l’alumnat que no han cursat els seus estudis a Ca-
talunya que estan dispensats d’acreditar-lo en els ensenyament de batxillerat, en les 
proves d’accés a cicles formatius de formació professional o en les probes d’Accés 
a la Universitat.
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El Govern de la Generalitat de Catalunya té previst elaborar una proposta de des-
plegament de la Llei de política lingüística per tal d’equiparar la possibilitat d’exemp-
ció de les llengües oficials a Catalunya.

Barcelona, 28 de juny de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 493/XI, sobre l’aplicació 
del Protocol per al maneig del trastorn per dèficit d’atenció amb 
hiperactivitat o sense
290-00463/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 65113 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.07.2017

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

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

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

ment de la Resolució 493/XI, sobre l’aplicació del Protocol per al maneig del tras-
torn per dèficit d’atenció amb hiperactivitat o sense, amb número de tramitació 290-
00463/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Infància.

Barcelona, 5 de juliol de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 65113).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 31.07.2017 al 21.09.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
22.09.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2017.

Control del compliment de la Resolució 494/XI, sobre l’objectiu 2 de 
l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
290-00464/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 65334 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 494/XI, sobre l’ob-
jectiu 2 de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides (tram. 290-00464/11), 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.
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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 I’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, eI 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 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 2 (12 de maig), titulat «Posar fi a 
la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agri-
cultura sostenible». La jornada va ser inaugurada pel secretari general del Departa-
ment d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
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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, 10 de juliol de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 495/XI, sobre el tractament 
de purins
290-00465/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 65228 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 a fi de complir la Resolució 495/XI, sobre el tractament de 
purins (tram. 290-00465/11), us informo del següent:

Pel que fa als punt a) i b), es dona una resposta conjunta atès que ambdós punts 
són molt similars.

És evident que la gestió de les dejeccions ramaderes esdevé un repte de tipus me-
diambiental. La protecció de sòls i aigües és un dels objectius estratègics de la Unió 
Europea en matèria agroambiental que, més enllà de la regulació normativa que ho 
contempla (Directiva Nitrats, Directiva Marc de l’Aigua, Estratègia per la Protecció 
dels Sòls, etc.), ha de ser aprofitat per a convertir un problema en un recurs. En el 
marc del que es coneix com a bioeconomia.

Així, reconvertir les plantes de tractament d’assecatge tèrmic de purins que trac-
taven el 3% del nitrogen de la ramaderia intensiva, implantar sistemes de tractament 
en origen a nivell d’explotació o conjunts a petita escala, reduir la càrrega de nitro-
gen de les dejeccions ramaderes a través de la millora de les dietes i el maneig del 
bestiar, aplicar criteris de fertilització que optimitzin l’ús de les dejeccions com a 
fertilitzant i, especialment, incrementar substancialment l’eficiència en la fertilit-
zació, entre d’altres, són aspectes que tenen com a denominador comú l’estratègia 
d’incentivar l’excel·lència en la fertilització orgànica, dels purins i de les dejeccions 
ramaderes i minimitzar els impactes negatius com la contaminació dels aqüífers per 
nitrats.

Aquest plantejament el recull el Decret, que hores d’ara està en avançat estat 
per a ser publicat, que s’ha desenvolupat amb la participació i la implicació de tot 
el sector i en el que s’han recollit al llarg de tots aquests últims mesos de debats i 
aportacions a tots nivells que estableix prioritzar l’aprofitament agronòmic de les 
dejeccions.

Potenciar el tractament de dejeccions en plantes per mitjà de processos físi-
co-químics i de generació de biogàs i del compostatge, també forma part del conjunt 
d’opcions sostenibles en el marc de la bioeconomia sobre les que cal incidir. Des del 
Departament, conjuntament amb el Centre Tecnològic i Forestal de Catalunya s’està 
treballant en l’encaix d’iniciatives en la bioeconomia en l’economia circular.

Pel que fa a la reobertura de les plantes de tractament d’assecatge tèrmic de pu-
rins, en data 17 de juny de 2017 s’ha publicat al BOE l’Ordre ETU/555/2017, de 15 
de juny, per la qual s’estableixen els paràmetres retributius de les instal·lacions tipus 
aplicables a les instal·lacions de tractament i reducció de purins aprovades per l’Or-
dre IET/1045/2014, de 16 de juny, i s’actualitzen per al semiperíode 2017-2019, que 
redueix la vida útil d’aquestes plantes a 15 anys (quan en la normativa anterior s’ha-
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via allargat fins a 25 anys), fa que l’horitzó de funcionament de les plantes amb el rè-
gim regulador actual sigui molt reduït, deixant sense dret a prima a 3 de les plantes 
catalanes per aquest 2017. Dues plantes acaben el seu regim de primes el 2018 i no-
més una de totes elles té un horitzó més llarg. Tampoc reconeix que aquestes plantes 
hagin estat parades durant tres anys com a conseqüència de la decisió estatal.

Des del Govern de la Generalitat s’han fet nombroses i diverses gestions davant 
del Govern central instant-lo a que apliqués un canvi del termini o vida útil de les 
plantes fins a 25 anys.

A més a més, des del DARP també s’ha vehiculat diverses línies d’ajut ja que:
Davant el tancament de les plantes d’assecatge de purins porcins i els ramaders 

de Catalunya que portaven el purí de les seves explotacions a aquestes plantes van 
haver de canviar la gestió que en feien.

Davant d’això, des del DARP es va negociar amb el Ministeri una línia d’ajuts 
als ramaders afectats i es va aconseguir una dotació per a Catalunya de 3.374.334,00 
euros, gràcies a la qual es va publicar l’Ordre AAM/337/2014, de 13 de novembre, 
per la qual s’aproven les bases reguladores dels ajuts a la gestió dels purins que es 
destinaven a les plantes d’assecatge abans del tancament.

L’ajut es va separar en dues actuacions, ajut a transport i aplicació a camp dels 
purins i ajut a inversions (inclou la creació d’infraestructures de gestió dels purins, 
la instal·lació de sistemes de tractament individuals i/o col·lectius, la compra de cis-
ternes per al transport equipades amb aplicadors de purins al sòl, la compra d’equips 
d’aplicació de purins al sòl que es puguin adaptar a cisternes que no el portin incor-
porat, d’equips de mesura dels nutrients, compra de basses mòbils i ajuts destinats a 
la construcció de basses per a l’emmagatzematge de purins).

Finalment, l’import total pagat als ramaders ha estat de 3.178.410,45 € 
(3.129.501,56 d’inversió i 48.909,19 de transport). Per tant, atès que l’import ter-
ritorialitzat pel MAPAMA havia estat de 3.374.334,00 €, el sobrant ha estat de 
195.923,60 € (que s’està valorant reinvertir en una ajuda a l’adquisició i implantació 
de conductímetres).

A més a més, dels ajuts tramitats en el marc del Programa de Desenvolupament 
Rural de Catalunya 2014-2020. Es tracta d’ajuts lligats al Contracte Global d’Explo-
tació (CGE) i on hi diferenciem dues tipologies: ajuts lligats a la línia de la Mitigació 
del canvi climàtic i els ajuts agroambientals per tal de millorar les pràctiques que es 
duen a terme a les explotacions agràries relatives a la fertilització de conreus.

En aquest sentit dins del PDRcat2020 hi trobem la línia de mitigació del canvi 
climàtic, que està inclosa dins la mesura de competitivitat de les explotacions agrà-
ries, té com a objectiu la promoció de l’eficiència dels recursos i fomentar el pas a 
una economia baixa en carboni i capaç d’adaptar-se al canvi climàtic, aconseguint 
un us més eficient de l’energia i facilitant el subministrament i l’ús de fonts reno-
vables d’energia. Pel compliment d’aquests objectius, entre les actuacions elegibles 
hi ha l’ús per consum exclusiu de la pròpia explotació de fonts renovables d’ener-
gia, subproductes, residus i altres matèries primeres no alimentàries per impulsar el 
desenvolupament de la bioeconomia

Per aquesta línia l’any 2015 es van resoldre 134 expedients per un import d’ajut 
total de 2.474.587,74 €, dels que la subvenció relacionada amb la fertilització i el 
tractament de purins, va ser de 252.132,50 €.

Per la mateixa línia l’any 2016 s’han resolt 141 expedients per un import d’ajut 
de 2.581.531,06 €, amb un import relacionat amb la fertilització i la gestió de purins 
de 359.076,04 €.

Dins les mesures de sostenibilitat, hi ha la línia de la gestió de la fertilització, 
que té l’objectiu de millorar les pràctiques agràries que es duen a terme a les explo-
tacions agràries relatives a la fertilització de conreus. Aquestes pràctiques suposen 
sempre un grau de sostenibilitat superior als requisits mínims que marca la norma-
tiva. Es busca optimitzar la fertilització des del punt de vista agronòmic, econòmic i 
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mediambiental per ajustar les dosis aplicades amb les necessitats dels conreus, evi-
tant les pèrdues cap al medi ambient (sòl, aigua i atmosfera). Entre les actuacions 
elegibles hi ha l’aplicació de dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de ferti-
litzants que incorporin mesures automàtiques del contingut de nutrients i l’aplicació 
de dejeccions ramaderes mitjançant distribuïdors de fertilitzants que permeten una 
alta eficiència, millorant la uniformitat i permetent l’ajust de les dosis.

Per aquesta línia l’any 2015 es van resoldre 19 expedients amb un ajut total de 
32.255,68 €, mentre que el 2016 s’han resolt 214 sol·licituds, amb un import d’ajut 
de 305.764 €.

Pel que fa al punt c), el grup d’experts ja s’ha creat i posat en marxa des del 29 
de novembre de 2016.

Aquest grup d’experts està format per especialistes de l’IRTA, que és qui en co-
ordina el grup, la Universitat Politècnica de Catalunya, la Universitat de Lleida, la 
Universitat de Vic, el DARP, el DTES, l’ICAEN i experts independents i analitza 
les diferents opcions i dóna suport a les actuacions en sistemes de tractament ac-
tuals o que calgui emprendre en el futur per assolir una bona qualitat dels sòls i de 
les aigües, tant a nivell individual com en sistemes conjunts de gestió i tractament.

Un dels objectius en els que se centren els treballs del grup d’experts és en el de 
les tècniques com el compostatge, que afavoreixen l’exportació i/o valorització de la 
fracció sòlida mitjançant, així com en el de sistemes o altres tecnologies de recupe-
ració/eliminació dels nutrients de la fracció líquida de les dejeccions.

D’altra banda, la definició dels protocols d’avaluació de cadascuna de les tecno-
logies consolidades, és un dels objectius també del grup per a poder establir el grau 
de compliment dels criteris exigits i per verificar la seva aplicabilitat i viabilitat.

En els treballs realitzats fins ara pel grup d’experts s’estan introduint els aspec-
tes que recull la Decisió d’Execució (UE) 2017/302, de la Comissió, de 15 de febrer 
de 2017, per la que s’estableixen les conclusions sobre les millors tècniques dispo-
nibles (MTD) en el marc de la Directiva 2010/75/UE, del Parlament Europeu i del 
Consell, respecte a la cria intensiva d’aus de corral o de porcs, publicada el passat 
21 de febrer.

Els seus treballs s’integraran en l’estratègia integral i polítiques en gestió de la 
fertilització i les dejeccions ramaderes que promou el Govern de la Generalitat, as-
segurant la transferència de coneixement del sector.

Barcelona, 6 de juliol de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació

Control del compliment de la Resolució 497/XI, sobre les mesures per 
a fer front a l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals
290-00466/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64520 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 497/XI, sobre les 
mesures per a fer front a l’assetjament i el ciberassetjament entre iguals (tram. 290-
00466/11), us informo del següent:

El Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals 
i el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre 
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iguals s’emmarquen dins els protocols per a la millora de la convivència publicats 
pel Departament d’Ensenyament. Aquests protocols ofereixen un seguit d’actua-
cions que garanteix l’acció coordinada dels diversos agents del centre educatiu i el 
seu entorn, i contemplen diversos nivells d’actuació: prevenció, detecció i valoració, 
notificació o derivació, i intervenció.

En la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració 
i la implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins el marc 
del Projecte educatiu de centre, el Departament d’Ensenyament exposa els contin-
guts del Projecte de convivència entre els quals preveu la concreció dels protocols 
per a la millora de la convivència, dels que en formen part els protocols d’assetja-
ment i ciberassetjament entre iguals. Aquest fet ha implicat la seva revisió.

La Resolució ENS/881/2017, de 10 d’abril, per la qual es crea el Programa 
d’innovació pedagògica #aquiproubullying de prevenció, detecció i intervenció en-
front l’assetjament entre iguals estableix la publicació de la convocatòria pública per 
a la selecció de centres educatius interessats a formar-ne part d’aquest Programa del 
Departament d’Ensenyament que ofereix mòduls formatius per prevenir, detectar i 
aturar l’assetjament escolar adreçats a alumnes i famílies, que també es poden con-
sultar en el portal de centres Departament d’Ensenyament i en el portal de centres 
d’altres titularitats això com a la pàgina web de l’XTEC.

Els materials del Programa d’innovació pedagògica #aquiproubullying també 
s’han incorporat en els diferents nivells establerts en els protocols d’assetjament i 
ciberassetjament nivell preventiu i en el de prevenció, detecció i intervenció enfront 
l’assetjament entre iguals. En el nivell de prevenció, els protocols incorporen els 
mòduls formatius adreçats a l’alumnat amb continguts sobre competències socioe-
mocionals, gestió positiva dels conflictes i relacions personals, per tal de vetllar per 
la bona convivència i per la reparació. En el nivell d’intervenció, els protocols esta-
bleixen actuacions adreçades a l’alumnat implicat directament en situacions d’asset-
jament (agressor i víctima): mesures de protecció, atenció individualitzada, suport 
terapèutic i/o mesures educatives. Les pràctiques restauratives, el reforç i la cohesió 
de grup són mesures adreçades al grup classe per tal de millorar la convivència i 
reforçar els vincles afectius.

El Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre 
iguals i el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament 
entre iguals van ser revisats i modificats durant el primer trimestre del curs escolar 
2016-2017.

El protocols estableixen, entre d’altres, els objectius i les mesures següents:
1. Garantir que l’alumnat d’educació primària, infantil i secundària reben educa-

ció en la prevenció de la violència i en valors com la tolerància, el respecte, l’empatia 
o l’assertivitat, mitjançant tallers específics de sensibilització sobre el problema de 
l’assetjament i el ciberassetjament. Garantir que l’alumnat rep formació amb relació 
al coneixement de les tecnologies de la informació i la comunicació i a les tècniques 
d’autoprotecció en línia, per evitar els casos de ciberassetjament.

Els valors, les actituds, les competències socioemocionals i les competències 
bàsiques de l’àmbit digital que poden contribuir a la prevenció de l’assetjament i el 
ciberassetjament es treballen de manera transversal en les diferents àrees i en les 
diferents matèries del currículum.

L’aplicació informàtica per a l’elaboració del Projecte de convivència ofereix ac-
tuacions i recursos per formar sobre valors i actituds.

La pàgina web Família i Escola. Junts x l’Educació del Departament d’Ensenya-
ment, en l’apartat Educació en valors, ofereix a les famílies orientacions i recursos 
per ajudar els fills a desenvolupar les seves competències socioemocioals com ara 
l’empatia i l’assertivitat. En l’apartat Educació en l’ús de les tecnologies, les famí-
lies poden trobar orientacions i recursos sobre l’ús i abús de les tecnologies, la pre-
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venció i detecció del ciberassetjament i les xarxes socials perquè puguin ajudar els 
seus fills.

2. Garantir la informació i acreditar la formació al professorat i altres profes-
sionals implicats en l’àmbit educatiu i a les famílies, en qüestions relacionades amb 
l’assetjament i el ciberassetjament, per a aconseguir una detecció precoç i eficaç 
d’aquests casos que permeti una actuació i una cerca de solucions ràpides.

D’acord amb l’establert en la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per l’ela-
boració i la implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins 
el marc del Projecte educatiu de centre, el Departament d’Ensenyament posarà a 
l’abast dels centres els recursos formatius i d’assessorament necessaris per a la seva 
elaboració. En aquest sentit, la formació contempla, entre d’altres, aprofundir en els 
protocols per a la millora de la convivència, entre els que es troben els protocols 
d’assetjament i ciberassetjament entre iguals.

D’acord amb l’establert en la Resolució ENS/881/2017, de 10 d’abril, el Departa-
ment d’Ensenyament oferirà als centres que s’inscriguin en el programa, entre altres 
estratègies, la formació necessària per elaborar un projecte de prevenció, detecció i 
intervenció davant l’assetjament i el ciberassetjament amb la participació de tota la 
comunitat escolar. Aquesta formació formarà part del pla de formació permanent 
i, com a tal, serà certificable pel Departament d’Ensenyament com a activitat de 
formació per al professorat participant dels centres educatius públics i privats con-
certats. A més, la participació en el programa tindrà el reconeixement d’innovació 
pedagògica per als docents implicats.

El Departament d’Ensenyament ofereix mòduls formatius per l’alumnat, per-
sonal docent i famílies amb guies i recursos sobre assetjament, ciberassetjament i 
coneixement i ús responsable de les xarxes socials, mitjançant el portal corporatiu 
XTEC.

El Departament d’Ensenyament està duent a terme jornades informatives terri-
torials sobre la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març per la qual s’estableix l’ela-
boració i la implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins 
el marc del Projecte educatiu de centre. En aquestes jornades, adreçades a tots els 
directors i directores de centres educatius públics i privats i a professionals dels Ser-
veis Educatius dels diferents Serveis Territorials i del Consorci d’Educació de Bar-
celona, també s’informa sobre la Resolució ENS/881/2017, de 10 d’abril.

En la pàgina web Família i Escola, posa a l’abast de les famílies diverses guies 
amb informació, orientacions i recursos per saber què és l’assetjament i el ciberas-
setjament, com detectar si els fills el pateixen o el provoquen, i com poden col·labo-
rar per fer-hi front.

El programa d’Innovació pedagògica #aquiproubullying del Departament d’En-
senyament, inclou, entre altres elements, mòduls formatius adreçats a les famílies 
amb orientacions i recursos sobre assetjament, ciberassetjament, competències so-
cioemocionals, gestió positiva dels conflictes i l’ús responsable de les xarxes socials 
per tal que puguin ajudar els seus fills a prevenir situacions de ciberassetjament i 
també a com detectar-lo i aturar-lo.

3. Establir mecanismes de denúncia i actuació ràpida, amb la potenciació del 
programa Infància Respon o mitjançant el mateix centre educatiu.

El Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l’assetjament entre iguals 
i el Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront el ciberassetjament entre 
iguals estableixen les actuacions i derivacions que s’han de dur a terme per tal de 
donar una resposta àgil i eficient.

Els centres educatius, en el marc de les seves competències, poden concretar els 
propis mecanismes de detecció, actuació ràpida i denúncia per tal que es comuniqui 
a la direcció del centre una possible situació d’assetjament o ciberassetjament i acti-
var el protocol corresponent.
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El 25 d’abril el Govern de la Generalitat de Catalunya va aprovar l’ACORD 
GOV/55/2017, pel qual s’atribueix al número telefònic 116 111 el Servei del Telèfon 
de la Infància (Infància Respon), l’atenció de casos d’assetjament en l’àmbit dels 
centres educatius, de ciberassetjament i d’abusos sexuals a infants i adolescents. 
Aquest acord preveu la derivació de les trucades rebudes en aquestes matèries a la 
Direcció General d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa per tal d’atendre els 
casos d’assetjament i ciberassetjament de forma coordinada i donar una resposta 
àgil i eficaç. En aquests moments s’està elaborant una campanya de difusió als cen-
tres educatius.

4. El no donar compliment a les obligacions que estableix el protocol per part 
dels agents implicats dona lloc a les sancions de tipus disciplinari corresponents.

La Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s’estableix l’elaboració i 
la implementació del Projecte de convivència en els centres educatius dins el marc 
del Projecte educatiu de centre, el Departament d’Ensenyament, el Departament 
d’Ensenyament exposa els continguts Projecte de convivència entre els quals preveu 
la concreció dels protocols per a la millora de la convivència, entre els quals es tro-
ben els protocols d’assetjament i ciberassetjament entre iguals.

Es competència dels equips directius dels centres educatius conèixer la norma-
tiva que regula el funcionament i l’organització dels centres i les sancions per l’in-
compliment de les seves funcions regulades per la normativa vigent.

També cal establir una dotació pressupostària adequada per a la formació, els 
tallers a les aules i la resta d’activitats que estableixi el protocol, i que en permeti 
l’aplicació immediata des que es formuli.

El Departament d’Ensenyament preveu la realització de formació per al profes-
sorat i altres actuacions educatives, relacionades amb el Projecte de convivència i el 
Programa d’innovació educativa #aquiproubullying.

També cal dur a terme campanyes de divulgació per conscienciar el conjunt de la 
societat sobre la importància de protegir el dret dels infants i joves a llur integritat 
física i moral i fer evident que l’assetjament, en les seves diferents tipologies, com-
porta un greu risc per als menors, amb efectes socials, morals, i psicològics impre-
visibles que poden donar lloc a situacions tan doloroses i extremes com el suïcidi.

El protocol estableix l’obligatorietat dels centres educatius de comunicar al De-
partament d’Ensenyament, a la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència, a la policia i a les persones que tenen la pàtria potestat o la tutela dels me-
nors implicats les sospites o certeses sobre assetjament i ciberassetjament, perquè es 
duguin a terme les verificacions i recerques pertinents, si es consideren oportunes.

Els protocols per la millora de la convivència inclouen els mecanismes de noti-
ficació o derivació a les instàncies administratives pertinents. En aquest sentit, els 
protocols d’assetjament i ciberassetjament contemplen:

– Comunicar a la Inspecció d’Educació qualsevol cas d’assetjament o ciberas-
setjament.

– Posar en coneixement del Ministeri Fiscal i/o de la Policia de proximitat qual-
sevol fet que pugui ser constitutiu de delicte o falta perseguible penalment comès 
per qualsevol persona de la comunitat educativa en el centre o en relació directa amb 
la seva activitat

– Contactar amb els Servei Territorials d’Ensenyament o del Consorci d’Educa-
ció de Barcelona la possible implicació d’un infant o adolescent menor de 14 anys 
en una situació que pot comportar risc per a la integritat física o psicològica d’algun 
membre de la comunitat educativa o alterar greument el funcionament del centre, 
per tal de coordinar les actuacions amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i 
l’Adolescència (DGAIA); – Comunicar sempre a DGAIA qualsevol situació de risc 
o desemparament d’un infant o adolescent.
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Cal Incentivar als centres educatius perquè elaborin, en el marc de la seva auto-
nomia de centre, els seus protocols específics, amb l’objectiu d’agilitar els processos 
i afavorir la conscienciació de la comunitat educativa.

Els centres educatius vinculats al Servei d’Educació de Catalunya han d’elaborar 
i implementar un projecte de convivència en el termini màxim de tres anys des de 
la publicació de la Resolució.

Entre d’altres continguts, el projecte de convivència de centre ha de concretar 
protocols de prevenció, detecció i intervenció enfront situacions de conflictes greu-
ment perjudicials per a la convivència. Els centres educatius, a partir del debat i la 
reflexió comunitària, es poden adaptar a la seva realitat i a les necessitats específi-
ques dels protocols per a la millora de la convivència del Departament d’Ensenya-
ment, d’acord amb allò que determinen els Documents per a l’organització i la gestió 
dels centres.

El Departament d’Ensenyament exposa els continguts Projecte de convivència 
entre els quals preveu la concreció dels protocols per a la millora de la convivència, en-
tre els quals es troben els protocols d’assetjament i ciberassetjament entre iguals.

Barcelona, 28 de juny de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 498/XI, sobre el 
reconeixement de l’associacionisme educatiu amb infants i joves
290-00467/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 65176 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 498/XI sobre el reconeixement 
de l’associacionisme educatiu amb infants i joves, us trameto en aquest escrit el re-
sum 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, 7 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us faig saber que el Govern dona suport a l’associacionisme educatiu amb in-

fants i joves i reconeix la tasca educativa que duen a terme les entitats del sector. 
Aquest suport parteix d’un plantejament interdepartamental (recollit i explicitat al 
Pla Nacional de Joventut de Catalunya) i es desplega mitjançant el Projecte Govern: 
l’instrument que articula les polítiques de joventut del conjunt del Govern de la Ge-
neralitat. El lideratge en l’impuls i el desplegament d’aquest instrument recau en la 
Direcció General de Joventut (DGJ), que treballa en coordinació amb tots els depar-
taments i garanteix que el Projecte Govern incorpori l’acompanyament a l’associaci-
onisme educatiu com a política transversal.

Tot això es complementa amb diversos instruments estructurals i estables de su-
port, com les subvencions econòmiques a les entitats del sector, els instruments de 
regulació, supervisió i promoció de l’educació en el lleure o bé el suport en matèria 
de formació. Val la pena recordar, en aquest sentit, que la DGJ i la Direcció General 
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d’Acció Cívica i Comunitària aporten, conjuntament, més de 4,5 milions d’euros del 
seu pressupost anual a l’associacionisme educatiu (i que, en el cas de la DGJ, l’apor-
tació que fa equival aproximadament al 25% del seu pressupost anual).

D’altra banda, el Govern, mitjançant la DGJ, manté una interlocució estable 
i continuada amb les diverses federacions i moviment d’associacions educatives. 
Aquesta interlocució es du a terme tant de forma bilateral com, també, de forma 
multilateral, en el marc dels diferents espais i fòrums estables de diàleg que hi ha 
establerts. En aquest sentit cal destacar:

L’àmbit d’entitats educatives del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya 
(CNJC), en què hi ha representades les principals federacions i moviment d’associa-
cions educatives de Catalunya

El Consell Assessor de Formació en l’Educació en el Lleure (CAFELL), que té 
com a objectiu assessorar en matèria de formació en el lleure i que és un pont de 
relació i de contacte periòdic entre la DGJ i les escoles d’educadors en el lleure in-
fantil i juvenil de Catalunya

La Trobada Anual d’escoles de lleure, que és l’espai de treball on es plantegen els 
debats estratègics de fons en matèria de formació

El grup de treball que es constituirà formalment el dia 13 de juny, creat a pro-
posta del CNJC amb l’objectiu d’articular mecanismes que ajudin a la promoció i 
protecció de l’associacionisme educatiu (veure apartat c).

En un altre ordre de coses, us faig saber que l’article de 9 de l’ordre BSF/12/2014, 
del cens d’entitats juvenils, que defineix els àmbits d’actuació de les entitats censa-
des, estableix els àmbits: escoltisme i esplai. Es considera que les entitats integrades 
dins aquests dos àmbits són les que formen part de l’associacionisme educatiu.

Alhora, pel què fa a la creació d’un grup de treball amb les entitats d’associacio-
nisme educatiu, des de la Direcció General de Joventut i amb experts proposats per 
aquestes entitats i el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, que treballi per un 
marc normatiu de suport i foment de l’associacionisme educatiu amb infants i joves, 
us anuncio que aquest grup ha celebrat la seva reunió constituent el dia 13 de juny 
de 2017. Està integrat per sis persones procedents del sector de l’associacionisme 
educatiu, que van ser proposades pel CNJC després de consensuar-ne els noms amb 
les associacions que formen part de l’àmbit d’entitats educatives del propi Consell. 
L’objectiu d’aquest grup de treball és articular mecanismes que ajudin a promocio-
nar l’associacionisme educatiu, així com fer el seguiment dels canvis normatius que 
afectin el sector i estudiar (i, si escau, proposar) possibles mesures normatives que con-
tribueixin a preservar aquest model educatiu, que compta amb una llarga tradició a 
Catalunya.

Cal insistir, també, en el fet que Catalunya fa anys que compta amb una política 
pública pròpia i singular de protecció, suport i foment de l’associacionisme educatiu. 
El seu objectiu és preservar la continuïtat del model d’associacionisme educatiu basat 
en el voluntariat i, alhora, garantir una convivència harmònica entre les associacions 
educatives i les empreses de lleure. Aquesta política de suport ha anat evolucionant 
i adaptant-se als canvis socials i a les transformacions del sector de l’educació en 
el lleure. En aquest sentit, durant els darrers anys, el Govern ha impulsat un procés 
d’actualització de la normativa sectorial del lleure, amb l’objectiu de posar-la al dia 
i adaptar-la a les transformacions socials i legislatives que s’han produït darrerament 
a nivell europeu, estatal i català. Per això la DGJ ha impulsat canvis normatius en 
l’àmbit de les competències sectorials que té atribuïdes i que fan referència a tres 
grans àrees d’actuació: la formació de monitors, la regulació de les activitats de lleu-
re i la regulació de les instal·lacions juvenils.

D’altra banda, una de les novetats més rellevants que s’ha introduït darrerament 
en la política de suport i foment de l’associacionisme educatiu ha estat la creació i 
consolidació d’una partida pressupostària adreçada, específicament, a finançar be-
ques i ajuts per a la participació d’infants i joves de famílies socialment desafavori-
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des a les activitats de les associacions educatives. Aquesta partida es va crear l’any 
2014 i es va incrementar de forma progressiva els anys següents fins a la seva con-
solidació pressupostària (500.000 € l’any 2014, 510.000 € l’any 2015 i 600.000 € els 
anys 2016 i 2017). Cal remarcar també que, en un primer moment, aquesta partida 
es finançava amb la recaptació de la Grossa de Cap d’Any, però ara ha quedat vin-
culada directament als pressupostos, cosa que aporta garanties addicionals de cara 
al seu manteniment en el futur.

Altrament, us comunico que l’entrada en vigor del nou Decret d’activitats (el dia 
1 de novembre de 2016) va anar acompanyada d’un programa de sessions formati-
ves, organitzades conjuntament per la DGJ i el Consell Català de l’Esport a totes les 
demarcacions del país. Així, durant el darrer trimestre de 2016 i el primer trimestre 
de 2017, es van dur a terme 38 sessions de formació (28 l’any 2016 i 10 l’any 2017), 
amb una assistència global de 1.438 persones.

Pel què fa a la preocupació pel seguiment de qualsevol marc normatiu iniciat o 
en curs, del Govern o del Parlament de Catalunya, que afecti directament o indirec-
tament l’activitat de l’associacionisme educatiu, informar-ne adequadament les enti-
tats d’associacionisme educatiu i establir espais de diàleg amb el Consell Nacional 
de la Joventut de Catalunya. Us faig saber que aquest seguiment ja es du a terme, 
però d’ençà de l’aprovació de la Resolució 498/XI no hi ha hagut canvis normatius 
en aquest sentit. Tanmateix, la DG d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa 
(del Departament d’Ensenyament) ha iniciat els tràmits per elaborar el nou decret 
pel qual es regularà el servei escolar de menjador. Aquest decret no hauria d’afectar 
el sector de l’associacionisme educatiu (almenys no directament), però sí que tindrà 
efectes sobre el sector de l’educació en el lleure. Per això la DGJ, que té atribuïdes 
les competències en matèria de regulació, supervisió i promoció de l’educació en el 
lleure, està seguint de prop aquest procés.

D’altra banda, cal insistir en la constitució d’un nou grup de treball, a proposta 
del CNJC, que treballarà en l’articulació de mecanismes que ajudin a promocionar i 
protegir l’associacionisme educatiu. Entre les funcions d’aquest grup de treball, s’hi 
recull la de fer el seguiment dels canvis normatius que afectin el sector i la d’estu-
diar (i, si escau, proposar) noves mesures normatives que puguin contribuir a pre-
servar el model de l’associacionisme educatiu.

Per últim, en l’àmbit de reforçar les polítiques de protecció, suport i foment de 
l’associacionisme educatiu en l’àmbit local, en aspectes com la cessió de locals, el 
finançament, la fiscalitat, la facilitació del dret del joc i l’ús de l’espai públic, el dret 
d’acampada i d’accés al medi natural i les polítiques de visibilitat i comunicatives, 
entre altres, conjuntament amb els ajuntaments i les entitats municipalistes. Us faigs 
saber que aquesta és una qüestió que s’està treballant en el marc del procés d’elabo-
ració del nou Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut (PATJ 2017-2020), 
que desplega el PNJCat 2020 des de la visió del món local i que establirà les prio-
ritats i objectius estratègics i operatius de les administracions locals per als propers 
3 anys. Aquest procés s’està duent a terme en col·laboració amb els ens locals i les 
entitats municipalistes. En aquest sentit, un dels eixos de treball transversal que in-
corporarà el nou PATJ és el suport i foment de l’associacionisme educatiu en l’àm-
bit local.

D’altra banda, el 27 de febrer de 2017, la DGJ va publicar la circular 01/2017, 
que conté un recull de recomanacions tècniques per als terrenys d’acampada. 
Aquesta circular actualitza i amplia les recomanacions que es van elaborar i di-
fondre l’any 2016 i les adequa als continguts del nou Decret 267/2016, del 5 de 
juliol, de les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors 
de 18 anys. Aquestes recomanacions s’adrecen, principalment, a les entitats, em-
preses o persones físiques que posen els terrenys a disposició dels grups usuaris, 
així com a les administracions implicades. Per aquest motiu, la DGJ està duent 
a terme diverses sessions de treball amb els Consells Comarcals, per tal d’acla-
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rir els possibles dubtes que puguin suscitar les recomanacions de la circular i, 
més genèricament, per clarificar aspectes tècnics i operatius relacionats amb les 
acampades i amb l’accés al medi natural. Alhora, les sessions també estan servint 
per resoldre dubtes i incerteses que els ens locals plantegen en relació amb el nou 
decret d’activitats, atès que la campanya d’activitats d’estiu d’enguany serà la pri-
mera que se celebrarà amb el Decret 267/2016 ja vigent. En aquest sentit, convé 
recordar que el decret es va aprovar el mes de juliol de 2016 però que, en atenció 
a una demanda del sector, la seva entrada en vigor es va diferir fins el dia 1 de 
novembre de 2016.

També vull aprofitar per a fer-vos saber la tasca que des de la Direcció General 
d’Acció Cívica i Comunitària (DGACC) en el foment de l’associacionisme. D’acord 
amb aquest marc competencial, algunes de les accions portades a terme per donar 
compliment a la Resolució 290-00467/11 del Parlament de Catalunya, implementa-
des des d’aquesta perspectiva transversal, incideixen de manera clara en aquest sec-
tor de l’associacionisme.

Les mesures implementades que poden relacionar-se amb el compliment de la 
Resolució són les següents:

Disposar d’un mecanisme directe d’interacció amb el CNJC en tant en quant 
membre permanent del Consell de l’Associacionisme i el Voluntariat de Catalunya, 
l’òrgan consultiu del Govern en la matèria. La interacció amb aquest agent s’ha pro-
duït a través de la participació del CNJC en les sessions plenàries de l’esmentat òr-
gan consultiu i en els grups de treball corresponents.

Celebració d’una sessió específica del grup de treball per a l’elaboració de l’avant-
projecte de llei de foment de l’associacionisme amb les entitats del lleure juvenil, 
per tal de debatre el text de la futura norma amb els interlocutors vàlids del sector. 
L’objectiu del grup de treball era disposar d’informació de primera mà de les par-
ticularitats i les especificitats d’aquest sector de l’associacionisme així com de les 
necessitats que una futura llei podria abordar.

Aquesta tipologia de sessions del Grup de Treball es van celebrar també amb 
altres sectors de l’associacionisme (cultural, comunitari, veïnal, esportiu, de coope-
ració i pau, ambiental,...), atesa la visió transversal de les polítiques de foment que 
s’impulsen des de la DGACC

Promocionar i potenciar la creació de continguts específics relacionats amb el 
món de l’associacionisme educatiu en infants i joves (lleure) en el portal, proveint un 
encàrrec específic per a la creació d’aquests continguts en tots els portals sectorials.

Establir una sub-línia específica de subvencions de la DGACC en la convocatòria 
de subvencions ordinàries pels projectes que lluitin contra l’exclusió social a través 
del lleure amb infants i joves, especialment en barris amb risc d’exclusió. La sub-
línia de subvencions té un tractament diferenciat de la resta i una significació especí-
fica, per tal de potenciar de manera concreta aquest tipus de projectes i proporcionar 
finançament públic per impulsar-los.
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Control del compliment de la Resolució 500/XI, sobre la destinació 
dels ingressos derivats de l’impost sobre els habitatges buits
290-00469/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 65068 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 500/XI, sobre la 
destinació dels ingressos derivats de l’impost sobre els habitatges buits, (tram. 290-
00469/11), us informo del següent: 

La totalitat de l’import obtingut a través de l’impost sobre els habitatges buits re-
gulat per la Llei 14/2015, del 21 de juliol, de l’impost sobre els habitatges buits, i de 
modificació de normes tributàries i de la Llei 3/2012, es destina a polítiques d’habi-
tatge. Concretament, el Govern destina la totalitat d’aquests recursos a l’adquisició 
d’habitatges en exercici del dret de tanteig i retracte previst al Decret Llei 1/2015, de 
24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels habitat-
ges provinents de processos d’execució hipotecària.

Els esmentats habitatges són adquirits als 233 municipis de demanda acreditada 
definits per la Llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a 
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial, que són aquells on es re-
capta l’impost sobre els habitatges buits en cas que hi hagi habitatges buits que com-
pleixin els requisits per a ser gravables amb l’impost.

Fins a l’actualitat l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha rebut 21.799 notifi-
cacions de transmissions d’habitatges adquirits en processos d’execució hipotecà-
ria situats en municipis amb demanda residencial forta i acreditada. L’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya ha emès una resolució sobre l’exercici del dret de tanteig 
i retracte sobre 898 habitatges. Aquest dret s’ha exercit en benefici de la pròpia ad-
ministració de la Generalitat de Catalunya amb l’adquisició, fins el juny de 2017, de 
562 habitatges, trobant-se actualment pendents d’adquirir 79 habitatges, fet que su-
posarà que properament s’hauran adquirit fins a 641 habitatges en total.

Per la seva banda, els ajuntaments situats en zones amb demanda residencial 
forta i acreditada han adquirit, fins el juny de 2017, 234 habitatges, mentre que les 
entitats del tercer sector han adquirit en exercici del dret de tanteig i retracte 23 ha-
bitatges.

En els supòsits en què l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha acordat exer-
cir el dret de tanteig i retracte, s’ha tingut en compte que els habitatges tinguin un 
preu inferior al del mercat, la localització de l’habitatge, l’estat de conservació i la 
demanda d’habitatge del municipi per a poder atendre els casos socials de Mesa 
d’Emergència.

Tots els habitatges adquirits a través d’aquest procediment s’han destinat a llo-
guer social.

Barcelona, 6 de juliol de 2017
Meritxell Borràs i Solé, consellera de Governació, Administracions Públiques 

i Habitatge
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Control del compliment de la Resolució 501/XI, sobre les sentències 
del Tribunal Constitucional favorables al Govern de la Generalitat que 
el Govern d’Espanya no ha complert
290-00470/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64815 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 501/XI, sobre les 
sentències del Tribunal Constitucional favorables al Govern de la Generalitat que 
el Govern d’Espanya no ha complert (tram. 290-00470/11), us informo, amb el do-
cument annex facilitat pel Gabinet Jurídic de la Generalitat, de les actuacions que 
s’han portat a terme.

Barcelona, 30 de juny de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

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

Control del compliment de la Resolució 507/XI, relativa a l’Informe de 
fiscalització 10/2016, sobre l’Autoritat Catalana de la Competència, 
corresponent al 2014
290-00476/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64862 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 507/XI, relativa 
a l’Informe de fiscalització 10/2016, sobre l’Autoritat Catalana de la Competència, 
corresponent al 2014 (tram. 290-00476/11), us informo del següent:

S’acompanya en document adjunt l’informe de fiscalització 10/2016, sobre l’Au-
toritat Catalana de la Competència, corresponent al 2014.

Barcelona, 4 de juliol de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hi-

senda

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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Control del compliment de la Resolució 508/XI, relativa a l’Informe 
de fiscalització 11/2016, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, 
corresponent als exercicis 2011, 2012 i 2013
290-00477/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64725 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 508/XI, relativa 
a l’Informe de fiscalització 11/2016, sobre l’Agència Catalana de l’Aigua, correspo-
nent als exercicis 2011, 2012 i 2013 (tram. 290-00477/11), us informo del següent:

L’informe de fiscalització 11/2016 conté 9 recomanacions. L’ACA ha assumit i 
ha seguit les recomanacions efectuades per la Sindicatura de Comptes. No obstant 
això, el seu grau de compliment depèn de diversos factors. En les recomanacions 
efectuades que requereixen un desplegament important de mitjans o bé depenen de 
tercers per a la seva efectiva implantació, el seu grau de compliment es veu afectat 
per aquestes circumstàncies.

Està previst que l’endeutament bancari a 31 de desembre de 2017 sigui de 208,70 M€.
En els comptes anuals de l’ACA de 2016 ja s’ha informat que a partir de l’1 de 

gener de 2013 el laboratori d’Abrera de l’extinta ATL es va adscriure a l’ACA. No 
obstant això, el valor d’aquestes instal·lacions encara no està donat d’alta en la comp-
tabilitat de l’ACA, tramitació que es durà a terme en el moment en què quedi defini-
tivament formalitzada l’acta valorada d’aquests actius.

Sistemàticament i de forma anual, els serveis tècnics de l’ACA duen a terme una 
revisió de les diferents infraestructures que formen part de l’actiu de l’ACA, amb la 
finalitat d’avaluar i posar de manifest si alguna d’aquestes infraestructures ha que-
dat fora d’ús o no pot complir amb les funcions i les finalitats per les quals van ser 
creades. En cas de posar-se de manifest situacions d’aquest tipus, es duen a terme 
les correccions comptables corresponents per reflectir adequadament les situacions 
de deteriorament.

L’ACA ha efectuat una anàlisi de saldos antics a pagar. En els casos en què no 
s’ha obtingut la plena certesa de la impossibilitat d’haver de fer efectiu el deute, per 
prudència no s’ha dut a terme aquesta regularització, sens perjudici que aquests sal-
dos estiguin adequadament identificats i que en properes anàlisis es puguin donar 
les circumstàncies adequades per a la seva regularització definitiva.

Barcelona, 29 de juny de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 517/XI, sobre la transparència 
en la publicitat institucional de la Generalitat i les administracions 
locals
290-00484/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 65311 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 517/XI sobre la 
transparència en la publicitat institucional de la Generalitat i les administracions 
locals (tram. 290-00484/11), us informo, amb el document annex facilitat per la Se-
cretaria de Difusió i Atenció Ciutadana, de les actuacions que s’han portat a terme.

Barcelona, 7 de juliol de 2017
Neus Munté i Fernàndez, consellera de la Presidència

Annex
En compliment de l’esmentada Resolució, i en relació amb l’apartat a), cal asse-

nyalar que mitjançant l’Ordre ECO/294/2015, de 18 de setembre, per la qual es mo-
difica l’Ordre ECO/47/2013, de 15 de març, per la qual es regula el funcionament i 
s’aprova l’aplicació del Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya, 
es dona compliment a determinades previsions de la Llei 19/2014, de 29 de desem-
bre, de transparència, accés a la informació i bon govern. Aquesta Ordre estableix, 
entre d’altres mesures, l’accés lliure, per part de la ciutadania, a les dades públiques 
del Registre Públic de Contractes sense necessitat d’identificació prèvia.

Així doncs, la Generalitat de Catalunya, a través del cercador del Registre Públic 
de Contractes: https://registrepubliccontractes.gencat.cat/rpcac/index.html#/cerca, 
posa a l’abast de la ciutadania les dades que han estat trameses pels corresponents 
organismes contractants relatives als contractes executats els darrers cinc anys. En 
conseqüència, mitjançant la consulta al Registre Públic de Contractes, es pot accedir 
a la informació relativa a la informació dels contractes adjudicats, i els seus imports 
contractats.

Pel que fa a l’apartat b, a la propera reunió d’aquest mes de juliol, el Govern ins-
tarà a la Comissió Assessora de la Publicitat Institucional que editi un annex a la 
memòria del 2015, en què doni compliment al que estableix l’article 11.1.f de la Llei 
19/2014.

Finalment, sobre l’apartat c, el Conveni marc signat el 2 de juny de 2015 entre di-
versos organismes de la Generalitat, les diputacions i les entitats municipalistes per 
col·laborar en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern 
(Xarxa de Governs Transparents de Catalunya, actualment Xarxa de Govern Obert - 
XGOC), preveu l’intercanvi d’informació i l’homogeneïtzació dels criteris d’inter-
pretació i aplicació de la Llei (Acord setè, Programa de suport als governs locals, 
c Suport jurídic). En el marc d’aquest conveni, es va dur a terme un recordatori als 
ens locals de les obligacions en matèria de transparència en publicitat institucional.

Antoni Molons, secretari
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Control del compliment de la Resolució 522/XI, sobre la retirada del 
fibrociment de les instal·lacions escolars
290-00489/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64521 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 522/XI, sobre la 
retirada del fibrociment de les instal·lacions escolars (tram. 290-00489/11), us infor-
mo del següent:

Al desembre de 2016 el Departament d’Ensenyament va finalitzar l’inventari de 
tots els centres educatius de Catalunya que tenen fibrociment en les seves instal·lacions.

El nombre de centres educatius amb fibrociment en les seves instal·lacions és el 
següent: 

Servei Territorial Núm. de centres

Tarragona 7

Terres de l’Ebre 1

Maresme - Vallès Oriental 2

Barcelona Comarques 16

Baix Llobregat 1

Girona 2

Vallès Occidental 47

Catalunya Central 22

Lleida 193

Barcelona, 28 de juny de 2017
Meritxell Ruiz i Isern, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 531/XI, sobre la creació d’un 
carril bus d’accés a Barcelona des de la carretera B-23 a Sant Feliu 
de Llobregat
290-00495/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 64726 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 531/XI, sobre la 
creació d’un carril bus d’accés a Barcelona des de la carretera B-23 a Sant Feliu de 
Llobregat (tram. 290-00495/11), us informo del següent:

El Govern és conscient de la importància i la necessitat de l’execució del carril- 
bus de la B-23 des del municipi de Sant Feliu de Llobregat fins a l’avinguda Diago-
nal. Tanmateix, per tal de donar compliment a aquesta resolució, s’ha traslladat al 
Ministeri de Foment el seu contingut a fi i efecte del compliment de tot allò disposat 
a l’apartat b.

Barcelona, 3 de juliol de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 532/XI, sobre la construcció 
d’una nova estació d’autobusos a Lleida
290-00496/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 65236 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 532/XI, sobre la 
construcció d’una nova estació d’autobusos a Lleida (tram. 290-00496/11), us infor-
mo del següent:

Amb l’objectiu de millorar la connexió entre els diferents modes de transport i 
oferir als viatgers unes instal·lacions de qualitat, el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, en coordinació amb la Paeria de Lleida, ha redactat, per encàrrec a l’em-
presa pública I.cat, el projecte constructiu per a l’execució d’una nova estació d’au-
tobusos a l’entorn de l’estació de tren de Lleida.

La nova estació d’autobusos projectada es situa en uns terrenys propietat d’ADIF, 
d’aproximadament 4.000 m2 (actualment, un solar), a tocar de l’actual estació del 
ferrocarril.

A sobre de la futura estació d’autobusos es preveu la possibilitat de construir 
nous aprofitaments urbanístics privats (edificació de diverses plantes). En conse-
qüència, el projecte constructiu redactat inclou l’execució de la fonamentació ne-
cessària per tal d’executar aquest equipament/promoció a sobre de la futura estació.

El Departament de Territori i Sostenibilitat està en converses amb ADIF i la 
Paeria de Lleida (la darrera reunió al respecte entre les tres administracions es va 
produir fa poques setmanes) per tal de trobar fórmules per a la signatura d’un con-
veni que permeti la cessió dels terrenys a la Generalitat de Catalunya de manera que 
es puguin dur a terme les obres a càrrec del pressupost del Departament de Territori 
i Sostenibilitat.

El compromís manifest d’aquest Departament, en aquesta actuació, és assumir 
el cost de les obres d’arquitectura de l’estació, un cop quedi executada la fonamen-
tació de l’edifici a on s’ubicarà la futura terminal, el cost de la qual, no haurà de ser 
a càrrec d’aquest Departament.

Barcelona, 3 de juliol de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 114/XI, sobre la despoblació a 
les zones rurals
390-00114/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 65229 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.07.2017

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 114/XI, sobre la despoblació a les 
zones rurals (tram. 390-00114/11), us informo del següent:
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Pel que fa al punt g), el passat mes de novembre, la Generalitat de Catalunya, 
les 4 diputacions de Catalunya i les principals entitats municipalistes de Catalunya 
(Associació Catalana de Municipis, Federació de Municipis de Catalunya i Local-
ret) varen signar la constitució del Pacte Nacional per a la Societat Digital l’objectiu 
del qual és el de col·laborar i sumar sinergies per construir una resposta de país als 
reptes de la revolució digital.

En el Marc d’aquest Pacte, es van definir 5 eixos estratègics i els pertinents 
grups de treball de cadascun dels eixos. L’eix del desplegament i la gestió coordi-
nada d’infraestructures tecnològiques i de comunicacions electròniques té l’objectiu 
d’assegurar la igualtat d’oportunitats per a tots els territoris, ciutadania i empreses 
de Catalunya.

És en aquest marc on s’està desenvolupant un pla tècnic que doni resposta a 
aquesta necessitat i es defineixi un pla d’acció, que contempli la planificació tem-
poral d’accions i de recursos econòmics per facilitar el desplegament de serveis de 
telefonia mòbil i de connexió a internet arreu del territori.

En les properes setmanes els resultats d’aquest treball se substanciaran en un 
acord formal que donarà detall de les accions necessàries a realitzar per donar com-
pliment a les necessitats de serveis de comunicacions electròniques al territori.

Pel que fa al punt l), des del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació s’han fet els passos per la creació de la Comissió Interdepartamental. En 
aquests moments està en els tràmits finals i en poques setmanes es portarà a Govern 
per a que prengui l’acord per a la seva creació. Un cop s’hagi pres aquest Acord i 
estigui constituïda la Comissió, es convocarà, en un màxim de 15 dies una primera 
reunió per fer el plantejament de les línies de treball i iniciar les seves tasques.

Barcelona, 5 de juliol de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el 
conseller de Cultura sobre la previsió del contingut de les «Bases 
per a la concessió de subvencions a la producció de llargmetratges 
cinematogràfics, llargmetratges i minisèries televisius de ficció, i 
sèries d’animació per a televisió»
354-00185/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: Rafel Bruguera Batalla, del GP SOC, Sonia Sierra In-
fante, del GP Cs, Gemma Lienas Massot, del GP CSP, Juan Milián Querol, del GP 
PPC, Mireia Boya e Busquet, del GP CUP-CC (reg. 64846).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Cultura, 07.07.2017.
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença del director de l’Institut Escola Artístic 
Oriol Martorell, de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament 
perquè informi sobre la singularitat del projecte d’ensenyaments 
integrats
356-00432/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 491.

Sol·licitud de compareixença de Mar Companys Alet, investigadora de 
la recerca «L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat», davant 
la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui l’estudi
356-00434/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 491.

Sol·licitud de compareixença d’Estrella Ramil, directora de 
CooperAcció, davant la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui 
l’estudi de recerca «L’educació afectiva i sexual: un dret, una 
prioritat»
356-00435/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 491.

Sol·licitud de compareixença de Montserrat Pineda Lorenzo, 
responsable d’incidència política de Creación Positiva, davant 
la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui l’estudi de recerca 
«L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat»
356-00436/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 491.
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Sol·licitud de compareixença de Sílvia Aldavert Garcia, coordinadora 
de l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, davant 
la Comissió d’Ensenyament perquè expliqui l’estudi de recerca 
«L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat»
356-00437/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 491.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de la Junta Central 
de Directors d’Ensenyament de Catalunya davant la Comissió 
d’Ensenyament perquè informi sobre la funció directiva dels centres 
docents
356-00457/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 491.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de l’Observatori 
contra l’Homofòbia davant la Comissió d’Ensenyament perquè informi 
sobre l’assetjament escolar a persones LGBTI i el protocol que 
estableix la Llei 11/2014
356-00471/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 491.

Sol·licitud de compareixença d’Esther Roger, gerent de l’Associació 
de Celíacs de Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament perquè 
informi sobre el decret de preinscripció escolar i el decret de 
menjadors escolars
356-00533/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 491.
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Sol·licitud de compareixença d’Irene Rigau i Oliver, diputada i 
exconsellera d’Ensenyament, davant la Comissió d’Ensenyament 
perquè informi sobre el desviament de vuitanta-un milions d’euros 
destinats a escoles bressol de titularitat pública al pagament de 
concerts educatius
356-00577/11

RETIRADA DE LA SOL·LICITUD

Retirada en la sessió 26 de la Comissió d’Ensenyament, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 491.

Sol·licitud de compareixença de Frederic Udina, president de l’Institut 
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió 
d’Ensenyament perquè informi sobre les activitats de l’Institut i sobre 
els resultats dels programes «Èxit» i «Èxit estiu» de l’Ajuntament de 
Barcelona
356-00622/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió d’Ensenyament, 
en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 491.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Acció Jove - 
Joves de Comissions Obreres davant la Comissió de Polítiques de 
Joventut perquè informi sobre l’estat de les polítiques d’habitatge 
juvenil
356-00649/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 11, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de 
la Unió General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’estat de les polítiques 
d’habitatge juvenil
356-00650/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 11, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 492.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació del Consell 
Nacional de la Joventut de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut perquè informi sobre l’estat de les polítiques 
d’habitatge juvenil
356-00651/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 11, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 492.

Sol·licitud de compareixença d’una representació de Munixic 
davant la Comissió de Polítiques de Joventut perquè informi sobre 
l’habitatge en municipis petits
356-00708/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Polítiques de 
Joventut, en la sessió 11, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 492.

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

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda l’11.07.2017, DSPC-C 494.

Compareixença de Neus Colet i Arean, presidenta del Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, davant la Comissió d’Acció Exterior 
i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència per a informar 
sobre la tasca i els objectius del Tribunal
357-00596/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 28, tinguda el 06.07.2017, DSPC-C 487.
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Compareixença d’Elisabet Samarra i Gallego, presidenta de la 
Comissió de Garantia del Dret d’Accés a la Informació Pública, davant 
la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals 
i Transparència per a informar sobre les activitats de la Comissió el 
2016 amb motiu de la presentació de la memòria d’activitats
357-00597/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 28, tinguda el 06.07.2017, DSPC-C 487.

Compareixença d’una representació d’Acció Jove - Joves de 
Comissions Obreres davant la Comissió de Polítiques de Joventut per 
a informar sobre l’estat de les polítiques d’habitatge juvenil
357-00602/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 11, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 492.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.07.2017, DSPC-C 492.

Compareixença d’una representació d’Avalot - Joves de la Unió 
General de Treballadors de Catalunya davant la Comissió de 
Polítiques de Joventut per a informar sobre l’estat de les polítiques 
d’habitatge juvenil
357-00603/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 11, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 492.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.07.2017, DSPC-C 492.
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Compareixença d’una representació del Consell Nacional de la 
Joventut de Catalunya davant la Comissió de Polítiques de Joventut 
per a informar sobre l’estat de les polítiques d’habitatge juvenil
357-00604/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 11, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 492.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.07.2017, DSPC-C 492.

Compareixença d’una representació de Munixic davant la Comissió 
de Polítiques de Joventut per a informar sobre l’habitatge en 
municipis petits
357-00605/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Polítiques de Joventut en la sessió 11, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 492.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 11 de la Comissió de Polítiques de Joventut, tinguda 
l’11.07.2017, DSPC-C 492.

Compareixença del director de l’Institut Escola Artístic Oriol 
Martorell, de Barcelona, davant la Comissió d’Ensenyament per a 
informar sobre la singularitat del projecte d’ensenyaments integrats
357-00606/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 491.

Compareixença de Mar Companys Alet, investigadora de l’estudi de 
recerca «L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat», davant la 
Comissió d’Ensenyament per a explicar l’estudi
357-00607/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 491.
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Compareixença d’Estrella Ramil, directora de CooperAcció, davant 
la Comissió d’Ensenyament per a explicar l’estudi de recerca 
«L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat»
357-00608/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 491.

Compareixença de Montserrat Pineda Lorenzo, responsable 
d’incidència política de Creación Positiva, davant la Comissió 
d’Ensenyament per a explicar l’estudi de recerca «L’educació afectiva 
i sexual: un dret, una prioritat»
357-00609/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 491.

Compareixença de Sílvia Aldavert Garcia, coordinadora de 
l’Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears, davant 
la Comissió d’Ensenyament per a explicar l’estudi de recerca 
«L’educació afectiva i sexual: un dret, una prioritat»
357-00610/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 491.

Compareixença d’una representació de la Junta Central de Directors 
d’Ensenyament de Catalunya davant la Comissió d’Ensenyament per 
a informar sobre la funció directiva dels centres docents
357-00611/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 491.
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Compareixença d’una representació de l’Observatori contra 
l’Homofòbia davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre 
l’assetjament escolar a persones LGBTI i el protocol que estableix la 
Llei 11/2014
357-00612/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 491.

Compareixença d’Esther Roger, gerent de l’Associació de Celíacs de 
Catalunya, davant la Comissió d’Ensenyament per a informar sobre el 
decret de preinscripció escolar i el decret de menjadors escolars
357-00613/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 491.

Compareixença de Frederic Udina, president de l’Institut 
Català d’Avaluació de Polítiques Públiques, davant la Comissió 
d’Ensenyament per a informar sobre les activitats de l’Institut i sobre 
els resultats dels programes «Èxit» i «Èxit estiu» de l’Ajuntament de 
Barcelona
357-00614/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió d’Ensenyament en la sessió 26, tinguda l’11.07.2017, 
DSPC-C 491.

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

Memòria del Consell Interuniversitari de Catalunya corresponent  
al 2016
334-00075/11

PRESENTACIÓ: MERCÈ JOU I TORRAS, SECRETÀRIA GENERAL DE CONSELL 

INTERUNIVERSITARI DE CATALUNYA

Reg. 64816 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Empresa i Coneixement: Mesa 

del Parlament, 12.07.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda senyora,
Em plau fer-vos a mans un exemplar de la Memòria 2016 del Consell Interu-

niversitari de Catalunya (CIC), en format USB, que gira entorn a tres grans eixos. 
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D’una banda, les proves d’accés a la universitat (PAU). En segon lloc, el procés de 
preinscripció universitària i, en tercer lloc, tota l’activitat duta a terme per la Confe-
rència general, la Junta i les comissions del CIC. A la part final d’aquesta memòria 
s’hi incorpora un apèndix de dades estadístiques.

Com en ocasions anteriors, aquesta Memòria del 2016 incorpora dades, acords 
i continguts, i mostra, un cop més, que des del CIC s’impulsen accions i processos 
que contribueixen a millorar la coordinació del sistema universitari de Catalunya.

Cordialment,

Barcelona, 27 de juny de 2017
Mercè Jou i Torras, secretària general

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

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2796/2017, interposat per més de 
cinquanta diputats dels grups parlamentaris Popular i Ciutadans del 
Congrés dels Diputats, contra la disposició addicional 40, apartats 
1 i 2, els articles 4.1 b), 9.2 c) 3er i 9.2 h) 2n i 3er, i les partides 
pressupostàries adscrites al Programa 132, anomenat «Organització, 
gestió i seguiment de processos electorals», dels pressupostos de la 
Generalitat per al 2017
381-00011/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 64808 / Provisió del president del TC del 20.06.2017

Acord: Mesa del Parlament, 12.07.2017.
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