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1.

Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10.

Acords i resolucions

Resolució 749/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reobertura de
la Unitat de Curta Estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
de Lleida
250-00863/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 30, 06.07.2017, DSPC-C 483

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la reobertura de la unitat de curta estada de
l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida (tram. 250-00863/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 54947).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Reobrir la Unitat de Curta Estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida.
b) Dotar la Unitat de Curta Estada de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova
de Lleida de personal per tal de donar resposta efectiva a les necessitats de l’àrea.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 750/XI del Parlament de Catalunya, sobre el millorament de
l’atenció als pacients semicrítics i crítics de Girona
250-00864/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 30, 06.07.2017, DSPC-C 483

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el millorament de l’atenció als pacients semicrítics i crítics de Girona (tram. 250-00864/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí
(reg. 54943).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Presentar a la Comissió de Salut, en el termini de tres mesos, un pla d’avaluació funcional tècnic de les necessitats de llits de semicrítics i de crítics a Girona.
b) Millorar l’àrea d’hospitalització de pacients crítics de Girona.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch
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Resolució 751/XI del Parlament de Catalunya, sobre la reconversió
del CAP Numància, de Barcelona, en centre d’urgències d’atenció
primària
250-00871/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 30, 06.07.2017, DSPC-C 483

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre el CAP Les Corts, de Barcelona (tram. 25000871/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 56416).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a reconvertir el Centre d’Atenció Primària Numància, de Barcelona, perquè doni el servei de centre d’urgències d’atenció primària, amb assistència sanitària les vint-i-quatre hores del dia, tots els dies de
l’any, incloent-hi els serveis d’analítiques, radiologia, boxs d’observació i pediatria.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; el vicepresident de
la Comissió en funcions de president, Martín E. Barra López

Resolució 752/XI del Parlament de Catalunya, sobre la recuperació
dels serveis de vint-i-quatre hores dels centres d’atenció primària del
Baix Llobregat
250-00892/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 30, 06.07.2017, DSPC-C 483

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la reobertura dels serveis d’atenció nocturna al CAP de Vallirana (tram. 250-00892/11), presentada pel Grup Parlamentari
de Ciutadans i el Grup Parlamentari Socialista, i les esmenes presentades pel Grup
Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 56415).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Recuperar els horaris d’atenció continuada i el servei d’urgències de vint-iquatre hores en el Centre d’Atenció Primària de Vallirana (Baix Llobregat).
b) Recuperar el servei d’urgències de vint-i-quatre hores i els serveis de dermatologia, endocrinologia i traumatologia del Centre d’Urgències d’Atenció Primària
El Serral, de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat).
c) Elaborar, en el termini de dos mesos, un pla per a la recuperació dels serveis
de vint-i-quatre hores en els centres d’atenció primària del Baix Llobregat que els
van perdre amb motiu de les retallades sanitàries.
d) Posar en funcionament les unitats tancades en els centres hospitalaris del Baix
Llobregat.
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e) Fer una campanya informativa adreçada als ciutadans del Baix Llobregat sobre els equipaments d’urgència sanitària de la comarca, els serveis que presten i els
horaris.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 753/XI del Parlament de Catalunya, sobre la instal·lació de
desfibril·ladors als jutjats
250-00895/11
ADOPCIÓ
Comissió de Salut, sessió 30, 06.07.2017, DSPC-C 483

La Comissió de Salut, en la sessió tinguda el dia 6 de juliol de 2017, ha debatut
el text de la Proposta de resolució sobre la necessitat de col·locar desfibril·ladors als
jutjats (tram. 250-00895/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 56418).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a
a) Planificar i elaborar un estudi, en el termini de sis mesos a comptar de l’aprovació d’aquesta resolució, en què es determinin els jutjats que són cap de partit judicial, es troben en ciutats de més de cinquanta mil habitants i no tenen com a mínim
un desfibril·lador instal·lat a l’edifici.
b) Comprometre’s a instal·lar almenys un desfibril·lador extern semiautomàtic
(Desa) en cadascun dels edificis dels jutjats que són cap de partit judicial i es troben
en ciutats de més de cinquanta mil habitants, identificats en l’estudi a què fa referència la lletra a, en un termini de dos mesos a comptar de la finalització de l’estudi.
c) Fer la formació específica i continuada per a l’ús dels desfibril·ladors d’acord
amb el que estableix el Decret 151/2012, del 20 de novembre, pel qual s’estableixen
els requisits per a la instal·lació i l’ús de desfibril·ladors externs fora de l’àmbit sanitari i per a l’autorització d’entitats formadores en aquest ús.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Vilella Cuadrada; la presidenta de la
Comissió, Alba Vergés i Bosch

Resolució 758/XI del Parlament de Catalunya, sobre el foment de
l’exercici físic entre els escolars
250-00756/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 26, 11.07.2017, DSPC-C 491

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 11 de juliol de 2017, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre el foment de l’exercici físic en els
escolars (tram. 250-00756/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les
esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 49801).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Fomentar i potenciar la utilització constant i eficient dels espais esportius dels
centres educatius fora de l’horari lectiu, en connexió amb l’entorn social i les diverses entitats associatives públiques o privades.
b) Fomentar i potenciar la connexió adequada entre l’educació física i les activitats fisicoesportives extraescolars, de manera que es potenciïn els beneficis de salut,
educatius i socials que genera aquesta activitat.
c) Promocionar la connexió i la coordinació de l’educació física, les activitats fisicoesportives extraescolars i altres activitats esportives desenvolupades als centres
educatius amb els clubs i l’entorn esportiu de competició, per a afavorir el desenvolupament de carreres de futurs esportistes.
d) Fomentar i garantir que l’educació física, les activitats fisicoesportives extraescolars i altres activitats esportives desenvolupades als centres educatius siguin
adequades tant per llur qualitat, eficiència, seguretat i acompliment professional
com per les condicions laborals i la titulació d’activitat física i esport.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla

Resolució 759/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’Escola Agnès
de Sitges
250-00787/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 26, 11.07.2017, DSPC-C 491

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 11 de juliol de 2017, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’Escola Agnès de Sitges (tram. 25000787/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 52186).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Expressar de manera unívoca i ferma el seu compromís amb la construcció de
l’edifici de l’Escola Agnès de Sitges.
b) Aprovar definitivament dins el darrer trimestre de l’any 2017 el projecte executiu de les obres perquè es puguin començar l’any 2018.
c) Comprometre’s a tornar, dins el pròxim exercici pressupostari, les partides
que l’Ajuntament de Sitges (Garraf) hagi avançat per al pagament parcial del cost
de construcció.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, María José García Cuevas; el president de la Comissió, Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 760/XI del Parlament de Catalunya, sobre els alumnes amb
altes capacitats educatives
250-00789/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 26, 11.07.2017, DSPC-C 491

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 11 de juliol de 2017, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre els alumnes amb altes capacitats
educatives (tram. 250-00789/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i
les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 52189).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir la formació permanent sobre altes capacitats en l’oferta formativa del
Departament d’Ensenyament.
b) Garantir el compliment del que estableix la Resolució ENS/1543/2013, del 10
de juliol, de l’atenció educativa a l’alumnat amb altes capacitats.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comissió,
Rafel Bruguera Batalla

Resolució 761/XI del Parlament de Catalunya, sobre la construcció
d’un institut a Cervelló
250-00800/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 26, 11.07.2017, DSPC-C 491

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 11 de juliol de 2017, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre la construcció d’un institut a Cervelló (tram. 250-00800/11), presentada pel Grup Parlamentari del Partit Popular de
Catalunya, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg.
53569) i pel Grup Parlamentari Socialista (reg. 53646).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Acceptar els terrenys que cedirà per avançat l’Ajuntament de Cervelló (Baix
Llobregat) els propers mesos, i en qualsevol cas abans que no s’acabi el 2017.
b) Fer les accions necessàries per a garantir que, així que es disposi del terreny
validat cedit per l’Ajuntament, s’accepti aquesta cessió i s’iniciï immediatament el
procés de licitació del projecte executiu i de direcció de les obres, amb l’objectiu que
l’Institut de Cervelló comenci el curs escolar 2020-2021 a l’equipament nou.
c) Destinar en els propers pressupostos de la Generalitat les partides que calguin
per al compliment del que estableix la lletra b.
d) Donar prioritat absoluta a aquest centre educatiu, ja que és l’únic institut de la
comarca que funciona totalment en mòduls prefabricats.
e) Elaborar el projecte de construcció del nou institut de Cervelló en col·laboració
amb l’Ajuntament i la direcció del centre, amb fórmules que permetin una construc-
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ció més econòmica i ràpida, però garantint els estàndards de qualitat actuals establerts pels Serveis Territorials.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comissió,
Rafel Bruguera Batalla

Resolució 762/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’accés a les
activitats complementàries en els centres que reben finançament
públic
250-00812/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 26, 11.07.2017, DSPC-C 491

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 11 de juliol de 2017, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’accés a les activitats complementàries en els centres que reben finançament públic (tram. 250-00812/11), presentada
pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel
Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53547).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Garantir ajuts per a fomentar l’accés a les activitats complementàries, d’acord
amb el que estableix l’article 50.3 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació.
b) Vetllar perquè cap alumne amb dificultats per a sufragar el cost de les activitats complementàries en quedi exclòs.
c) Establir en l’ordre que regula anualment el calendari escolar que les activitats complementàries s’ofereixen abans o després de l’horari lectiu de matí o tarda,
de manera que se’n garanteixi la voluntarietat en la participació i que, per tant, els
alumnes que no hi vulguin participar no hagin de fer-ho.
d) Garantir una diferenciació clara entre les activitats complementàries i les activitats lectives pel que fa al contingut curricular.
e) Vetllar d’una manera activa, per mitjà de controls específics, perquè els centres concertats no destinin l’hora complementària a reforçar el currículum oficial i
no cobrin quotes per les activitats complementàries quan aquestes siguin superiors
al cost real de l’activitat, d’acord amb el que estableix el Decret 198/1987.
f) Establir els criteris per a autoritzar les quanties màximes que els centres poden
percebre, d’acord amb el que estableix l’article 205.11 de la Llei 12/2009.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comissió,
Rafel Bruguera Batalla
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Resolució 763/XI del Parlament de Catalunya, sobre les quotes en els
centres públics
250-00815/11
ADOPCIÓ
Comissió d’Ensenyament, sessió 26, 11.07.2017, DSPC-C 491

La Comissió d’Ensenyament, en la sessió tinguda el dia 11 de juliol de 2017, ha
debatut el text de la Proposta de resolució sobre les quotes en els centres públics
(tram. 250-00815/11), presentada pel Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 53548).
Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
Resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Donar les instruccions necessàries per a garantir que els centres sostinguts
amb fons públics que tinguin previst sol·licitar aportacions voluntàries repeteixin
la sol·licitud, per escrit, cada curs escolar; que s’hi especifiqui que es tracta d’una
aportació totalment voluntària; que les famílies hi facin constar el consentiment
mitjançant una signatura, i que la sol·licitud reflecteixi que aquest consentiment es
pot revocar en qualsevol moment, per al compliment de l’article 50.2 de la Llei
d’educació de Catalunya, relatiu a les garanties de gratuïtat dels centres sostinguts
amb fons públics, i per a garantir que no hi ha discriminació dels alumnes per motius econòmics.
b) No autoritzar el finançament, ni per part de les famílies directament ni de les
associacions de mares i pares d’alumnes, de les activitats lectives o del manteniment
dels centres finançats amb diners públics.
c) Incloure en el Pla anual d’inspecció actuacions de vigilància i control del cobrament de quotes, de manera que s’asseguri la gratuïtat real de tots els centres sostinguts amb fons públics i que es puguin imposar sancions en cas d’incompliment,
d’acord amb el que estableix la Moció 66/XI del Parlament de Catalunya, sobre les
mesures per a evitar la segregació educativa.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
El secretari de la Comissió, Fernando Sánchez Costa; el president de la Comissió,
Rafel Bruguera Batalla
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2.

Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

2.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

2.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la certificació de la qualitat dels
habitatges com a mesura de transparència i contenció de preus
250-01065/11
REBUIG

Rebutjada per la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge en
la sessió 21, tinguda el 18.07.2017, DSPC-C 498.
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3.

Tramitacions en curs

3.01.

Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01.

Projectes de llei

Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als
catalans i catalanes residents a l’estranger
200-00017/11
DICTAMEN DE LA COMISSIÓ D’AFERS INSTITUCIONALS

A la presidenta del Parlament

La Comissió d’Afers Institucionals, en la sessió tinguda el dia 19 de juliol de
2017, ha estudiat el text del Projecte de llei del procediment de votació electrònica
per als catalans i catalanes residents a l’estranger (tram. 200-00017/11) i l’Informe
de la Ponència.
Finalment, d’acord amb el que disposa l’article 118.5 i 6 del Reglament del Parlament, i recollint les modificacions aprovades per la Comissió, ha acordat d’establir
el dictamen següent:
Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans
residents a l’estranger
Preàmbul
I

L’article 56 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya disposa que els membres del
Parlament són elegits per sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, d’acord
amb l’Estatut i la legislació electoral, i estableix que el règim electoral és regulat
per una llei del Parlament aprovada en una votació final sobre el conjunt del text per
majoria de dues terceres parts dels diputats.
De conformitat amb el precepte esmentat, l’Estatut reconeix expressament la
capacitat de Catalunya de dotar-se d’una llei que estableixi el règim electoral i, en
conseqüència, també la capacitat de dotar-se d’una llei que en reguli aspectes concrets o parcials, com és el cas de la llei present, que té per objecte la regulació del
procediment de votació electrònica per als catalans que viuen a l’estranger.
En relació amb aquesta capacitat de legislar en matèria electoral, el Consell
d’Estat fa avinent en el seu informe sobre les propostes de modificació del règim
electoral general, del 24 de febrer de 2009, que la Constitució deixa al legislador
autonòmic un ampli marge, no només en matèria d’organització i administracions
electorals, sinó també en relació amb el sistema electoral mateix.
II

Pel que fa a l’ús de mitjans electrònics en l’àmbit de les relacions del ciutadà amb
les administracions públiques, l’article 32 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, estableix els
principis d’actuació següents en l’ús de mitjans electrònics per part de les administracions públiques de Catalunya: la igualtat en l’accés dels ciutadans a la prestació
dels serveis públics i a qualsevol actuació o procediment administratiu; l’accessibilitat a la informació i als serveis públics per mitjans electrònics, d’una manera segura
i comprensible; la neutralitat tecnològica en l’ús dels mitjans electrònics i adaptabilitat al progrés de les tècniques i sistemes de comunicacions electròniques, amb independència de les alternatives tecnològiques escollides pels ciutadans; la seguretat
amb relació a la identitat, la integritat, la conservació i, si escau, la confidencialitat
de la informació i de les transaccions, i, finalment, la interoperabilitat entre els mitjans electrònics de les diverses administracions públiques.
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En el mateix sentit, el punt sisè de l’article 4 de la Llei 29/2010, del 3 d’agost,
de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya, defineix com un dels
principis que han d’informar la incorporació dels mitjans electrònics al sector púbic el deure de les entitats del sector públic garantir que l’ús dels mitjans electrònics
asseguri la identitat, la integritat, la conservació i, si escau, la confidencialitat de la
informació i les transaccions que es duen a terme emprant mitjans electrònics.
Pel que fa a l’ús de mitjans electrònics en els processos electorals, i per bé que en
ple segle xxi caldria fer efectiu l’exercici del vot electrònic a favor de tots els ciutadans de Catalunya, hi ha diversos factors de naturalesa legal, tècnica, social i econòmica que dificulten que aquest procediment es pugui implementar immediatament
d’una manera global i generalitzada.
Aquests factors, però, no han d’obstar perquè es reguli el procediment de votació
electrònica en favor d’un col·lectiu específic que es troba amb dificultats especials a
l’hora d’exercir el dret de vot mitjançant papereta: el col·lectiu integrat pels catalans
residents a l’estranger, un grup poblacional amb baixos nivells de participació en els
processos electorals. La introducció de l’ús dels mitjans electrònics en els procediments de votació hauria de permetre millorar aquesta participació.
III

La Comissió Europea per a la Democràcia mitjançant la Llei, coneguda com a
Comissió de Venècia, va concloure en l’Informe 580/2010 que l’obligació de votar
en una ambaixada o en un consolat pot, a la pràctica, restringir seriosament el dret
de vot dels ciutadans residents a l’estranger.
Així mateix, en l’Informe 748/2013 va concloure que l’adopció de mesures eficaces a favor dels votants a l’estranger implica fer que tant el registre com l’exercici
del dret de vot siguin tan fàcils com sigui possible, multiplicant, si cal, el nombre de
centres de votació i els mètodes de votació, incloent-hi els serveis postals, Internet
i les delegacions de vot.
La implementació del vot electrònic ha de permetre garantir l’efectivitat de
l’exercici del dret de vot, fomentar la cultura participativa, augmentar la participació
pública en els processos electorals, millorar el procés de gestió i comptabilització
dels vots, assolir una reducció efectiva dels costos econòmics associats al procediment electoral i, finalment, aportar un benefici per al medi ambient, atesa l’evident
reducció del consum de paper.
Aquesta llei, tenint present en tot cas que la implementació del vot electrònic s’ha
de centrar inicialment en els col·lectius socials que tenen majors dificultats per a fer
efectiu el dret de sufragi, regula el procediment de votació electrònica per als catalans que viuen a l’estranger, amb la finalitat que no els sigui penalitzat l’exercici del
dret de vot pel fet de residir-hi.
Pel que fa a l’existència d’altres iniciatives en l’àmbit de l’Estat per a la implementació del procediment de votació electrònica, cal destacar especialment la Llei
del País Basc 5/1990, del 15 de juny, d’eleccions al Parlament Basc.
Els articles 132 bis a 132 septies de la norma esmentada regulen un procediment
de votació electrònica, i defineixen els elements que configuren el vot electrònic (targeta amb banda magnètica de votació, urna electrònica, pantalla de votar, cabina
electoral i programa informàtic electoral), els mitjans materials de les meses, les operacions prèvies a la votació electrònica, el procediment de votació electrònica en si,
l’escrutini dels vots electrònics i les infraccions electorals en matèria de vot electrònic.
D’aquesta manera, l’esmentada Llei 5/1990 instaura un procediment de votació electrònica presencial, en el qual l’elector, per a exercir el dret de sufragi, s’ha de desplaçar
a la mesa electoral, igual com en el cas de la votació mitjançant papereta, per bé que
posteriorment la Llei 11/2015, del 23 de desembre, de cinquena modificació de la Llei
d’eleccions al Parlament Basc, afegí a la Llei 5/1990 l’article 132 novies, dins el capítol XI,
que regula expressament el procediment de votació per als residents a l’estranger.
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Una altra iniciativa en l’àmbit de l’Estat, en fase de tramitació parlamentària en
el moment d’aprovació de la llei present, és la proposició de llei de reforma de la Llei
del Principat d’Astúries 14/1986, del 26 de desembre, sobre règim d’eleccions a la
Junta General. La proposició de llei instaura mesures de diversa naturalesa adreçades a fomentar la participació electoral, entre les quals el foment de la participació
electoral mitjançant el vot electrònic per als residents a l’estranger, atès que aquest
procediment, amb les garanties necessàries, hauria de facilitar tant l’exercici del dret
del vot com l’escrutini del resultat.
La llei present, que té en consideració la regulació que fa del dret de vot dels
ciutadans residents a l’estranger l’article 75 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny,
del règim electoral general, incorpora d’altra banda, en l’article relatiu als principis
generals, els estàndards legals, operatius i tècnics dels sistemes de votació electrònica continguts en la Recomanació (2004)11 del Comitè de Ministres del Consell
d’Europa, orientats a garantir el caràcter universal, igual, lliure i secret del vot. També té en compte la Recomanació (2009)1 del Comitè de Ministres del Consell d’Europa, sobre democràcia electrònica, per mitjà de la qual es recomana als estats que
considerin de fer ús de les oportunitats que ofereix la democràcia electrònica per a
enfortir la democràcia, les institucions democràtiques i els processos democràtics, i
els recomana també que prenguin en consideració la implementació de la democràcia electrònica per mitjà de les tecnologies de la informació i la comunicació, l’adaptació del marc normatiu de cada territori a aquesta realitat o el desenvolupament de
conceptes i estàndards de la democràcia electrònica amb ple respecte dels drets humans, les llibertats fonamentals i les institucions i els processos democràtics.
Així mateix, la llei pren en consideració les manifestacions del Consell d’Estat
contingudes en l’Informe del 24 de febrer de 2009, en què es remarca que la votació
a l’exterior és la que més es podria beneficiar de la introducció de sistemes de sufragi electrònic, sia mitjançant l’ús de l’urna electrònica, sia mitjançant la modalitat
de vot per Internet, atès que la distància és el principal obstacle que ha d’afrontar
qualsevol model de votació no presencial que es vulgui implantar.
En aquest sentit, el Consell d’Estat analitza diferents modalitats de votació electrònica i assenyala que el model triat ha de complir com a mínim els requeriments
següents: que no es pugui relacionar vots emesos i votants, que cada votant pugui
emetre un sol vot, que el resultat de la votació sigui el correcte i que no es puguin
difondre resultats parcials que puguin condicionar el resultat de la votació.
Atenent aquestes consideracions, el Consell d’Estat conclou que, si més no en un
primer moment, el procediment de votació electrònica hauria de tenir caràcter alternatiu al procediment de votació per correu, de manera que es configuressin com
a dues opcions respecte al vot en urna, i remarca que és essencial salvaguardar les
mínimes garanties electorals que permetin un exercici adequat del dret de sufragi en
el marc de la societat de la informació i dels mitjans electrònics, atès que l’aplicació
d’aquest procediment és especialment delicada en relació amb un acte personalíssim
i secret com ho és l’acte de votar.
IV

La llei present, així doncs, regula el procediment de votació electrònica per als
catalans residents a l’estranger i cerca d’integrar-lo d’una manera completament harmònica en el sistema actual de votació. És per aquest motiu que la modalitat de vot
electrònic es configura com a complementària del sistema tradicional de votació i
com a voluntària o facultativa per als electors.
D’aquesta manera, s’estableix un sistema de votació electrònica molt similar al
sistema tradicional de votació, però amb els avantatges propis de la utilització de les
tecnologies de la informació i la comunicació en l’àmbit electoral.
La Llei consta de tres capítols, setze articles, cinc disposicions addicionals i dues
disposicions finals.
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El capítol I conté les disposicions de caràcter general, que defineixen l’objecte
de la llei, la naturalesa de la votació electrònica, l’àmbit objectiu i subjectiu d’aplicació de la norma i els principis generals que regeixen el procediment de votació
electrònica.
El capítol II regula pròpiament el procediment de votació electrònica, que s’estructura en diferents fases: la sol·licitud de vot adreçada a l’oficina del cens electoral
competent, la inscripció autenticada dels electors en la plataforma de votació electrònica, l’exercici del dret de vot electrònic, la custòdia dels vots emesos per mitjans
electrònics i l’escrutini d’aquests vots.
La inscripció autenticada dels electors que hi tenen dret permet d’evitar que puguin votar per mitjà de la plataforma de votació electrònica ciutadans no inscrits en
el cens dels electors residents absents que viuen a l’estranger (l’anomenat CERA).
D’altra banda, el procediment per a l’emissió del vot electrònic impedeix que els
ciutadans inscrits en aquest cens puguin emprar la plataforma per a votar més d’una
vegada.
El capítol III regula les garanties del vot electrònic: la Comissió de Garanties
del Vot Electrònic, la identificació i la resolució d’incidències en el procediment de
votació electrònica, l’assessorament i el suport tecnològics i en matèria de seguretat
per part de l’Administració de la Generalitat, el sistema d’auditoria del procediment
de votació electrònica, la protecció de dades de caràcter personal i els mecanismes
d’informació als partits polítics.
Finalment, les cinc disposicions addicionals regulen matèries com el còmput de
terminis, els mecanismes de col·laboració interadministrativa necessaris per a garantir la implementació adequada i correcta del procediment de votació electrònica,
el procediment de votació per a les persones amb discapacitat visual o sordceguesa
i altres mesures relatives a la votació electrònica.
En darrer terme, per mitjà de les disposicions finals s’autoritza el Govern perquè
dicti les disposicions necessàries per a desplegar la Llei i es regula l’entrada en vigor de la norma.
Capítol I. Disposicions generals
Article 1. Objecte

L’objecte d’aquesta llei és regular el procediment de votació electrònica per als
catalans residents a l’estranger.
Article 2. Àmbit d’aplicació

1. El procediment de votació electrònica s’aplica a:
a) Les eleccions al Parlament de Catalunya.
b) Les eleccions al Consell General d’Aran.
c) Els altres processos electorals i instruments de consulta popular inclosos en
l’àmbit de competències de la Generalitat en què es permeti aquesta modalitat de
votació d’acord amb la normativa vigent.
2. El procediment de votació electrònica s’aplica als catalans residents a l’estranger que estiguin inscrits en el cens dels electors residents absents que viuen a
l’estranger.
Article 3. Naturalesa del procediment de votació electrònica

1. La regulació present del procediment de votació electrònica té caràcter complementari respecte a la legislació orgànica aplicable en matèria d’exercici del vot
per les persones que viuen a l’estranger.
2. El procediment de votació electrònica té caràcter facultatiu. L’elector pot escollir entre la votació electrònica i la votació mitjançant papereta.
3. El sistema de votació electrònica i el sistema de votació mitjançant papereta
són excloents. En cas de duplicitat de vots, preval el vot emès mitjançant papereta,
que deixa sense efecte el vot electrònic.
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Article 4. Principis d’actuació en l’ús del procediment de votació
electrònica

El procediment de votació electrònica ha de respectar els principis democràtics
generals, els drets dels ciutadans i les garanties de la legislació electoral, i ha de garantir en particular el compliment dels principis següents:
a) La llibertat de vot.
b) La igualtat i la no-discriminació en l’exercici del dret de participació política
i en l’accessibilitat del procediment.
c) El caràcter secret del vot i la garantia de privadesa per a l’elector.
d) La necessitat d’acreditació plena i fefaent de la identitat de l’elector.
e) La integritat i la inalterabilitat, qualitativa i quantitativa, del vot.
f) La unicitat del vot.
g) La seguretat tècnica.
h) La robustesa de l’autenticació.
i) La transparència, la publicitat i l’objectivitat.
k) La simplicitat i la comprensibilitat.
l) La verificabilitat global i individual.
m) L’auditabilitat.
Capítol II. Funcionament del Procediment de votació electrònica
Article 5. Requisits de funcionament del procediment de votació
electrònica

1. En compliment dels principis que estableix l’article 5, el procediment de votació electrònica:
a) Ha de protegir el lliure exercici del dret de vot i ha de disposar de mecanismes
que permetin a l’elector d’emetre el vot sense estar sotmès a coercions o influències
externes que pretenguin determinar l’orientació del vot.
b) Ha d’ésser accessible per a tots els electors, sense discriminació de cap tipus.
c) Ha d’evitar que es pugui establir cap vincle entre el sentit del vot i la persona
que l’ha emès i que es puguin relacionar vots emesos amb votants, i ha de garantir la destrucció de la informació personal dels electors un cop completat el procés
electoral de què es tracti.
d) Ha de disposar de mecanismes que permetin d’assegurar la identitat de l’elector en el moment d’emetre el vot.
e) Ha de garantir que la voluntat expressada per l’elector és autèntica i inequívoca
i que el vot no ha estat alterat en cap sentit.
f) Ha de garantir que cap elector no pugui emetre més d’un vot.
g) Ha de garantir la seguretat tècnica en totes les fases dels processos de transmissió i emmagatzematge de la informació, amb mesures que permetin la traçabilitat de les dades, i ha de dotar l’urna electrònica de claus d’accés i de les altres mesures que calguin per a impedir l’addició, la sostracció, la manipulació, la substitució
o l’alteració de vots.
h) Ha de garantir la seguretat tècnica en el subministrament de les credencials
necessàries per a exercir el dret de vot, per mitjà d’un sistema d’autenticació basat
en certificats digitals i claus d’un sol ús.
i) Ha de garantir la transparència, la publicitat i l’objectivitat en totes les fases,
inclòs l’escrutini dels vots.
k) Ha de garantir que tots els electors en puguin entendre fàcilment el funcionament, sense necessitat de coneixements tècnics especials.
l) Ha de garantir que els òrgans competents puguin verificar el funcionament correcte del procediment i que cada elector pugui verificar l’emissió correcta del seu vot.
m) Ha d’ésser auditable en totes les fases amb eines estàndard que permetin de
comprovar-ne el funcionament correcte i garanteixin a l’Administració pública, als
partits polítics i a la ciutadania la fiabilitat del sistema i dels resultats.
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2. La plataforma de votació electrònica ha de deixar constància clara i indubitada
que els vots s’han emès dins el termini fixat, i ha de tenir els mecanismes necessaris
per a assegurar que cap elector no pugui emetre més d’un vot.
3. Totes les fases del procediment de votació electrònica són xifrades, des del
moment que l’elector accedeix a la plataforma de votació electrònica fins al moment
que l’elector confirma el vot, i també és xifrada la transmissió i l’emmagatzematge
dels vots emesos, un cop confirmats i fins al dia de l’escrutini.
Article 6. Sol·licitud de vot electrònic

1. El procediment de sol·licitud de vot per part dels electors catalans inscrits en el
cens dels electors residents absents que viuen a l’estranger es regeix per la normativa
de l’Estat i de Catalunya vigent en aquesta matèria.
2. L’oficina del cens electoral ha de posar a disposició de l’òrgan competent en
matèria electoral de l’Administració de la Generalitat, respectant en tot cas la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, les dades que
figuren en el cens dels electors residents absents que viuen a l’estranger relatives als
electors catalans residents a l’estranger les sol·licituds de vot electrònic dels quals
hagin estat admeses, en el termini i en la forma que siguin determinats pels protocols o convenis de col·laboració a què fa referència la disposició addicional tercera,
a l’únic efecte d’habilitar la plataforma de votació electrònica.
3. Sens perjudici del procediment de sol·licitud de vot electrònic que regulen els
apartats 1 i 2, els protocols o convenis de col·laboració a què fa referència la disposició addicional tercera poden acordar que l’imprès oficial ordinari de sol·licitud de
vot per als electors catalans inscrits en el cens dels electors residents absents que
viuen a l’estranger inclogui l’opció d’exercir el dret de vot per mitjans electrònics, o
poden acordar que es trameti a aquests electors un imprès oficial addicional per mitjà del qual puguin sol·licitar l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics, amb el
requeriment en ambdós casos que l’elector indiqui una adreça de correu electrònic i
un dispositiu mòbil de contacte.
4. El deure de l’Administració electoral de trametre als electors residents a l’estranger que sol·licitin exercir el dret de vot la documentació necessària per a votar
mitjançant papereta no regeix per al cas dels electors que, a l’empara d’aquesta llei,
hagin sol·licitat exercir el dret de vot per mitjans electrònics.
Article 7. Inscripció autenticada de l’elector en la plataforma de votació
electrònica

1. L’elector que hagi formulat la sol·licitud de vot electrònic s’ha d’inscriure en la
plataforma de votació electrònica entre el vint-i-cinquè i el trenta-quatrè dia posterior a la convocatòria del procés de què es tracti, excepte si hi ha circumscripcions
en què s’impugna la proclamació de candidats, en les quals la inscripció s’ha de fer
no més enllà del quaranta-dosè dia.
2. La inscripció en la plataforma de votació electrònica té per objecte verificar
que l’elector té dret a votar, a fi d’evitar que ciutadans no inscrits en el cens dels
electors residents absents que viuen a l’estranger puguin votar per mitjà de la plataforma, el funcionament de la qual ha d’evitar també que ciutadans inscrits en aquest
cens puguin votar més d’una vegada en un mateix procés electoral.
3. Per a inscriure’s en la plataforma de votació electrònica, l’elector hi ha de
consignar les seves dades personals (nom i cognoms, número de document oficial
d’identitat, data de naixement, adreça postal, adreça de correu electrònic i número
de dispositiu mòbil) i ha d’acreditar la seva identitat per mitjà d’un dels sistemes següents:
a) Introduint-hi la clau de tramitació telemàtica que li haurà tramès l’oficina del
cens electoral.
b) Emprant la signatura electrònica incorporada en el document oficial d’identitat.
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c) Emprant un certificat digital qualificat emès per un dels prestadors de serveis
de certificació inclosos en la llista de serveis de confiança publicada per l’òrgan
competent.
4. Els electors que s’inscriuen en la plataforma de votació electrònica reben per
mitjans electrònics tècnicament segurs, a l’adreça de correu electrònic i al dispositiu
mòbil que han indicat en la plataforma, les credencials necessàries per a exercir el
dret de vot electrònic.
Article 8. Emissió del vot electrònic

1. L’elector pot exercir el dret de vot per mitjans electrònics fins a les zero hores
del dia immediatament anterior al dia de la votació presencial ordinària.
2. Per a emetre el vot electrònic, l’elector ha d’accedir a la plataforma de votació
electrònica emprant les credencials que li han estat assignades en virtut de l’article
7.4 i ha d’adjuntar, llevat que en quedi exempt en virtut dels protocols o convenis de
col·laboració a què fa referència la disposició addicional tercera, un fitxer que contingui la imatge d’un dels documents següents:
a) El document nacionalitat d’identitat.
b) El passaport expedit per autoritats espanyoles.
c) Un certificat de nacionalitat espanyola o d’inscripció en el Registre de Matrícula Consular, expedit per una oficina consular d’Espanya en el país de residència.
3. Entre les opcions que ofereixi a l’elector la plataforma de votació electrònica
hi ha d’haver la del vot en blanc.
4. Un cop l’elector ha escollit l’opció de vot, la plataforma de votació electrònica
li sol·licita que la confirmi. L’elector pot confirmar l’opció escollida o modificar-la.
5. Un cop confirmat el vot, la plataforma de votació electrònica permet a l’elector de comprovar el vot emès, i també de descarregar, des de la plataforma mateix,
justificants que certifiquin que el vot ha estat efectivament emès i ha estat dipositat
a l’urna electrònica, i posteriorment, un cop fet l’escrutini, que ha estat computat.
Article 9. Requisits de la plataforma de votació electrònica

1. La plataforma de votació electrònica ha de deixar constància clara i indubitada
que els vots s’han emès dins el termini fixat, i ha de tenir els mecanismes necessaris
per a assegurar que cap elector no pugui emetre més d’un vot.
2. Totes les fases del procediment de votació electrònica són xifrades, des del
moment que l’elector accedeix a la plataforma de votació electrònica fins al moment
que l’elector confirma el vot, i també és xifrada la transmissió i l’emmagatzematge
dels vots emesos, un cop confirmats i fins al dia de l’escrutini.
Article 10. Custòdia dels vots electrònics

1. L’Administració de la Generalitat, per mitjà dels òrgans o les entitats competents en matèria d’administració electrònica, tecnologies de la informació i la comunicació i ciberseguretat, ha d’establir les mesures de seguretat necessàries perquè els
vots electrònics emesos i dipositats a l’urna electrònica siguin custodiats durant tot
el termini de votació electrònica i fins a la data fixada per a l’escrutini.
2. La integritat del vot electrònic, un cop emès i dipositat a l’urna electrònica,
es garanteix amb el segell electrònic de l’òrgan competent en matèria de processos
electorals, en els termes que siguin establerts pels protocols o convenis de col·laboració a què fa referència la disposició addicional tercera.
Article 11. Escrutini dels vots electrònics

1. L’escrutini dels vots electrònics té lloc el dia de l’escrutini general, a càrrec de
la junta electoral competent per a l’escrutini general, constituïda com a mesa electoral per a l’escrutini dels vots dels electors residents a l’estranger, amb els interventors que designin a aquest efecte les candidatures que concorren a les eleccions o les
organitzacions admeses a l’instrument de consulta de què es tracti.
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2. El president, un cop completat l’escrutini dels vots emesos a l’estranger mitjançant papereta, accedeix a l’urna electrònica amb les claus d’accés que li han estat
facilitades per la Comissió de Garanties del Vot Electrònic.
3. Tot seguit, el secretari consigna els noms dels votants en la llista corresponent
i s’inicia l’escrutini de tots els vots electrònics emesos. En cas que es constati que
un elector ha votat també mitjançant papereta, el vot electrònic resta sense efecte i
no es computa.
4. Un cop completat l’escrutini de tots els vots emesos pels electors residents a
l’estranger, la junta electoral incorpora els resultats a l’escrutini general.
Capítol III. Garanties del procediment de votació electrònica
Article 12. Comissió de Garanties del Vot Electrònic

1. El procediment de votació electrònica és supervisat per la Comissió de Garanties del Vot Electrònic, que és integrada per sis experts en matèria d’administració electrònica, tecnologies de la informació i la comunicació i ciberseguretat, dos dels quals
designats pel Parlament de Catalunya, dos de designats pel Govern de Catalunya i dos
de designats per les associacions representatives dels ens locals de Catalunya.
2. La Comissió de Garanties del Vot Electrònic ha de tenir accés a tota la informació tècnica, incloent-hi l’informe de l’entitat externa i independent a què fa referència l’article 14.2.
3. La Comissió de Garanties del Vot Electrònic custodia les claus d’accés a l’urna
electrònica durant tot el termini de votació electrònica i fins al moment de lliurar-les
a la mesa electoral competent per a l’escrutini del vot electrònic.
4. En cas que la Comissió de Garanties del Vot Electrònic detecti un funcionament incorrecte de la plataforma de votació electrònica, ha de remetre a la junta
electoral competent un informe en què es descriguin les incidències detectades i
ha de proposar mesures que permetin de resoldre-les. Un cop adoptades aquestes
mesures, la Comissió ha d’estendre l’acta corresponent i l’ha de trametre a la junta
electoral abans de la data fixada per a l’escrutini.
5. La Comissió de Garanties del Vot Electrònic ha d’elaborar un informe anual
sobre l’adequació a la normativa electoral dels sistemes de votació electrònica que
s’hagin emprat, si s’escau, i l’ha de lliurar al Parlament de Catalunya, que l’ha de
fer públic.
Article 13. Assessorament en matèria de seguretat i suport tecnològic

L’Administració de la Generalitat, per mitjà dels òrgans o les entitats competents
en matèria d’administració electrònica, tecnologies de la informació i la comunicació i ciberseguretat, ha de de donar assessorament i prestar suport continu a les
autoritats, les administracions o els organismes que l’hi requereixin amb relació a
la seguretat i el funcionament correcte de totes les fases del procediment de votació
electrònica.
Article 14. Auditoria del procediment de votació electrònica

1. El procediment de votació electrònica és auditable en totes les seves fases,
amb la finalitat que se’n pugui verificar la seguretat i el funcionament correcte.
2. L’Administració convocant d’un procés electoral o de consulta en què s’apliqui el procediment de votació electrònica regulat per aquesta llei ha de designar una
entitat de titularitat pública o privada, de caràcter extern i independent, dedicada a
la prestació de serveis d’auditoria i certificació de sistemes de votació electrònica,
perquè certifiqui, abans de l’inici del procés de què es tracti, que la plataforma de
votació electrònica compleix els principis de privadesa, integritat, inalterabilitat del
vot, seguretat, autenticació robusta, accessibilitat, transparència i objectivitat que
especifica l’article 5, per mitjà d’un informe que ha de lliurar a l’Administració convocant i, en tot cas, al Govern de Catalunya i al Parlament de Catalunya.
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3. Sens perjudici del que estableix l’apartat 1, la junta electoral competent pot
auditar qualsevol fase del procediment de votació electrònica, amb l’assessorament
i el suport continu a què fa referència l’article 13.
Article 15. Protecció de dades personals

1. L’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de processos electorals ha d’adoptar les mesures de seguretat necessàries per a evitar l’accés
no autoritzat a l’urna electrònica i, en tot cas,l’addició, la sostracció, la manipulació,
la substitució o l’alteració de vots electrònics i també per a assegurar el compliment
de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, atenent especialment
la naturalesa de les dades i la gravetat i la probabilitat dels riscos per als drets i les
llibertats dels electors.
2. L’òrgan de l’Administració de la Generalitat competent en matèria de processos electorals ha de garantir la destrucció de la informació personal dels electors un
cop completat el procés electoral o de consulta en què s’han emprat mitjans electrònics de votació.
Article 16. Dret d’accés a la informació sobre el sistema de votació
electrònica

Els partits polítics amb representació en l’àmbit territorial afectat pel procediment de votació electrònica, i també les candidatures que concorren a les eleccions
o les organitzacions admeses a l’instrument de consulta de què es tracti, tenen dret a
accedir a la informació tècnica relativa al sistema de votació electrònica, incloent-hi
l’informe emès per l’entitat externa i independent a què fa referència l’article 14.2.
Disposicions addicionals
Disposició addicional primera. Còmput de terminis

Els terminis fixats per aquesta llei són improrrogables. Els terminis indicats en
dies es computen com a dies naturals i els terminis indicats en mesos es computen
de data a data.
Disposició addicional segona. Persones amb discapacitat visual o
sordceguesa

L’Administració de la Generalitat, havent-ho acordat prèviament amb l’Administració General de l’Estat, pot establir protocols o convenis de col·laboració amb
l’entitat ONCE que permetin de garantir que les persones amb discapacitat visual
o sordceguesa puguin exercir el dret de sufragi per mitjans electrònics accessibles
amb plena garantia del caràcter secret del vot.
Disposició addicional tercera. Col·laboració interadministrativa

L’Administració de la Generalitat ha de subscriure amb els organismes competents de l’àmbit de l’Estat (l’Administració general de l’Estat, l’Administració electoral i l’oficina del cens electoral, enquadrada dins l’Institut Nacional d’Estadística)
els protocols i convenis de col·laboració que siguin necessaris per a implementar el
procediment de votació electrònica, si més no amb relació als aspectes següents:
a) La concreció de les dades de caràcter personal dels electors catalans residents
a l’estranger inscrits en el cens dels electors residents absents que viuen a l’estranger
que hagin presentat la sol·licitud de vot que siguin necessàries per al funcionament
del procediment de votació electrònica; la posada a disposició de les dades esmentades a favor de l’òrgan competent en matèria electoral de l’Administració de la Generalitat; el termini i la forma d’aquesta posada a disposició, i les mesures de seguretat
que s’hagin d’adoptar en la comunicació de les dades.
b) L’adaptació, si escau, de l’imprès oficial de sol·licitud de vot, amb la finalitat
que incorpori l’opció d’exercir el dret de vot per mitjans electrònics, o bé la tramesa
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als electors d’un imprès oficial addicional per mitjà del qual puguin sol·licitar l’exercici del dret de vot per mitjans electrònics.
c) La necessitat o no d’adjuntar els fitxers d’imatge a què fa referència l’article 8.2
en el moment d’exercir el dret de vot per mitjà de la plataforma de votació electrònica.
d) La necessitat o no del segell electrònic de l’òrgan competent en matèria de
processos electorals a què fa referència l’article 10.2.
Disposició addicional quarta. Campanyes informatives

L’Administració de la Generalitat ha de fer campanyes per a informar la ciutadania sobre el sistema de votació electrònica, les mesures de seguretat aplicades i les
garanties establertes per al funcionament de tot el procediment de votació, i també
les campanyes de formació en l’ús de la plataforma de votació electrònica que siguin necessàries.
Disposició addicional cinquena. Descàrrega telemàtica de les paperetes
electorals i dels sobres de votació

L’Administració de la Generalitat, per mitjà del departament competent en matèria de processos electorals, ha d’impulsar l’adopció de les mesures que siguin necessàries per a facilitar que els electors, en el sistema de votació mitjançant papereta,
puguin descarregar des de la pàgina web corresponent les paperetes electorals i els
sobres de votació.
Disposicions finals
Disposició final primera. Desplegament

S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions necessàries per al desplegament d’aquesta llei.
Disposició final segona. Entrada en vigor

Aquesta llei entra en vigor l’endemà d’haver estat publicada en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya.
Palau del Parlament, 19 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Neus Lloveras i Massana; el president de la Comissió, Jean Castel Sucarrat

ESMENES RESERVADES PER A DEFENSAR EN EL PLE

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (4)
De supressió i addició

7.3. La identificació en la Plataforma de votació electrònica per Internet s’ha de
fer entre el vint-i-cinquè i el trenta-quatrè vint-i-u i el trentè dia posterior a la convocatòria, en aquelles províncies on no hagués estat impugnada la proclamació de
candidats, i en les restants, no més tard del quarantè segon trenta-sisè.
Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot (1)
D’addició d’un nou punt a l’article 7

Article 7. Identificació de l’elector a la Plataforma de votació electrònica per Internet
7.5. L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha de verificar que es garanteixin el caràcter secret del vot i la seguretat dels procediments d’emmagatzematge i
transmissió de la informació. L’informe de l’Autoritat és preceptiu, i vinculant si té
caràcter negatiu.
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Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot (2)
De modificació

Article 9. Custòdia dels vots emesos per mitjans electrònics
Durant els dies assenyalats per exercir el dret de vot per mitjans electrònics i fins
a la data fixada per a l’escrutini general, l’Administració de la Generalitat de Catalunya, sempre de titularitat pública, a través dels òrgans, ens o entitats que tenen
atribuïdes les competències en matèria d’administració electrònica, TIC i ciberseguretat, ha d’establir les mesures de seguretat necessàries per a la correcta custòdia
dels vots emesos per mitjans electrònics a l’urna electrònica.
Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot (3)
De modificació

Article 12. Assessorament i suport tecnològic i en matèria de seguretat
L’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través dels òrgans, ens o entitats públiques que tenen atribuïdes les competències en matèria d’administració
electrònica, TIC i ciberseguretat, dona assessorament i suport continu en aquestes
matèries per tal de garantir la seguretat i el correcte funcionament de la Plataforma de votació electrònica per Internet en totes les fases del procediment de votació
electrònica.
Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot (4)
De supressió

13.2. Una entitat, pública o privada, externa i independent, prestadora de serveis
d’auditoria i certificació de vot electrònic, designada per l’Administració convocant
del procediment on s’hagi d’implementar el vot electrònic, ha de certificar, amb caràcter previ, que la Plataforma de votació electrònica per Internet compleix amb els principis de privadesa, integritat, inalterabilitat del vot, seguretat, autenticació robusta,
accessibilitat, transparència i objectivitat detallats a l’article 5, per mitjà d’un informe
que ha de lliurar a l’Administració convocant, al Govern i al Parlament de Catalunya.
Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot (5)
D’addició d’una nova disposició addicional

El Govern, amb l’autorització prèvia del Parlament de Catalunya, durà a terme
probes pilot a diversos països prèviament a la completa instauració de la votació
electrònica, per tal de garantir el correcte funcionament i el compliment dels drets
fonamentals de la ciutadania de Catalunya.
Esmena 11
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent (6)
D’addició d’una nova disposició addicional

Addicionalment a la implementació del procediment de vot electrònic pels catalans i catalanes residents a l’estranger el Departament corresponent de la Generalitat vetllarà perquè en el Decret de convocatòria del procés electoral per l’elecció de
diputats al Parlament de Catalunya s’habilitin des de l’administració electoral catalana les necessàries facilitats per a la descarrega de la (les) paperetes electorals dels
partits o coalicions que participin en la circumscripció de l’elector sigui en forma de
papereta en blanc que l’elector omplirà o siguin les paperetes de totes les formacions
que concorrin en la circumscripció. Es vetllarà també per habilitar un sistema que
permeti la descarrega del sobre adreçat al consolat.
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Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la
Biodiversitat
202-00061/11
PRESENTACIÓ: GP JS, GP SOC, GP CSP
Reg. 65581 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Joan Coscubiela Conesa,
portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, Ferran Civit Martí,
diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Violant Cervera i Gòdia, diputada
del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Jordi Terrades i Santacreu, diputat del Grup
Parlamentari Socialista, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parlamentari de
Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 109.b del Reglament
del Parlament, presenten la proposició de llei següent i d’acord amb el que estableix
l’article 105 sol·liciten que es tramiti pel procediment d’urgència.
Proposició de llei de creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la
Biodiversitat
Exposició de motius
Preàmbul

El marc internacional estableix fites i obligacions concretes per als governs en
matèria de conservació i ús sostenible del medi natural i de la biodiversitat. A escala mundial, Nacions Unides va promoure el Conveni sobre la Diversitat Biològica
durant la Cimera de la Terra de 1992, i són diversos els documents –plans, protocols
i decisions– que el desenvolupen, entre els quals el Pla estratègic de la diversitat biològica 2011-2020 (2010), que estableix els Objectius d’Aichi, i el Pla d’acció dels
governs subnacionals, ciutats i altres autoritats locals 2011-2020 (2010), que insta
els governs a coordinar-se, a totes les escales, de l’estatal a la local, per ser efectius
en la conservació i l’ús sostenible de la diversitat biològica. També l’Agenda Global
de Desenvolupament Sostenible 2030, aprovada el 2015, inclou objectius rellevants
en l’àmbit de la biodiversitat, vinculant explícitament per primera vegada el desenvolupament sostenible amb la conservació del patrimoni natural. A Europa, la Unió
Europea promou l’Estratègia sobre Biodiversitat fins al 2020, aprovada l’any 2011,
adoptant el Conveni sobre la Diversitat Biològica i vinculant el desplegament de la
xarxa Natura 2000 a la consecució de 6 objectius bàsics de conservació. L’estratègia
europea insta la Comissió Europea, el parlament Europeu i els membres, a emprendre mesures per aturar la pèrdua de biodiversitat.
Existeix, també, una demanda social creixent de protecció i de gestió del patrimoni natural del nostre país, una exigència de qualitat de l’entorn natural i una percepció ciutadana, que ha crescut els darrers anys d’acord amb l’enquesta semestral
sobre medi ambient i ciutadania que promou el Departament de Territori i Sostenibilitat, de que els esforços que destina el Govern a la conservació del patrimoni natural són manifestament insuficients. Aquesta demanada té, també, un significatiu
component econòmic en tant que el patrimoni natural té una importància estratègica per alguns sectors d’activitat, com el del turisme, i per al desenvolupament local
d’una part molt important del territori català.
Catalunya acull 741 hàbitats diferents. Pel que fa a responsabilitat internacional,
cal recordar que 94 Hàbitats i 57 Espècies presents al nostre país són d’Interès Comunitari i 83 espècies d’ocells estan incloses a l’annex I de la Directiva ocells. En
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relació a la seva superfície, el territori català és enormement ric pel que fa a biodiversitat, amb més de 400 espècies d’animals vertebrats, més de 10.000 espècies
d’animals invertebrats i més de 4.000 plantes vasculars. En concret, Catalunya té
12 vegades més hàbitats d’interès comunitari per unitat de superfície que el conjunt
d’Espanya, 6 vegades més que Itàlia, 3 vegades més que Portugal, 13 vegades més
que França, 14 més que Suècia o Gran Bretanya i 15 més que Alemanya. El patrimoni natural és, en conseqüència, un tret distintiu de Catalunya i un actiu estratègic
que cal protegir i gestionar adequadament.
El 32% territori català es troba protegit pel Pla d’espais d’interès natural, el qual
inclou els espais de la xarxa Natura 2000 i els espais naturals de protecció especial
com ara els parcs naturals. És una superfície important que cal planificar, ordenar i
gestionar adequadament, amb la col·laboració de la propietat i de les polítiques sectorials que incideixen sobre el territori.
Malgrat la recuperació d’alguns ecosistemes, entre ells alguns de forestals i arbustius, que estan en expansió, els indicadors globals sobre l’estat de la biodiversitat i el patrimoni natural palesen que Catalunya continua perdent biodiversitat. El
càlcul per a Catalunya del Living Planet Índex (LPI), un indicador sobre l’estat de
la biodiversitat mundial adoptat pel Conveni sobre la Diversitat Biològica i els objectius d’Aichi, basat en el seguiment de les tendències poblacionals d’espècies de
vertebrats terrestres, d’aigua dolça i marins, evidencia una greu tendència regressiva, amb una disminució del 22% de les poblacions de 258 espècies de vertebrats
i invertebrats per al període 2002-2016. Dades aportades per grups de recerca de
Catalunya reflecteixen que les pèrdues de biodiversitat més significatives s’estan
produint en els hàbitats agraris, d’aigua dolça i litorals, com a conseqüència directa
de l’activitat humana. La pèrdua de biodiversitat i la degradació del patrimoni natural posen en risc la provisió de serveis ecosistèmics que són bàsics per la salut i
el benestar de la societat, com la pol·linització, la fixació de carboni, l’esmorteïment
d’inundacions, la purificació de l’aigua o la protecció dels recursos pesquers. Només
des de la perspectiva econòmica, el cost d’oportunitat per incomplir l’objectiu de la
Unió Europea d’aturar la pèrdua de la biodiversitat per al 2020 es calcula en 50.000
milions d’euros anuals.
En definitiva, disposem d’un patrimoni natural excepcional en el context europeu i, per tant, tenim una gran responsabilitat –també legal– de protecció i de gestió. Els diversos indicadors en matèria de biodiversitat palesen deteriorament de la
situació i una tendència general negativa. La superfície protegida i que cal atendre
representa el 32% del territori català. Els reptes de planificació, ordenació i gestió
són ingents i, pel que fa als dos darrers, en la major part encara pendents d’abordar.
La protecció de la natura no és una política menor ni accessòria, perquè afecta i
incideix en una part molt important del territori i el seu desenvolupament econòmic,
raó per la qual ha de ser entesa com una oportunitat i un factor de desenvolupament
i de qualitat de país i en cap cas com una càrrega.
La complexitat de la gestió del medi natural i la biodiversitat, atesa la dinàmica
variable dels sistemes naturals, exigeix altes capacitats de coordinació i d’execució, especialment en un context de canvi global. El fet que la política de patrimoni
natural a Catalunya hagi estat històricament infra-finançada i amb una insuficient
capacitat d’actuació, a diferència de la governança establerta en d’altres àmbits de
les polítiques ambientals com el de l’aigua o els residus, lligat a la insuficiència de
les estructures administratives clàssiques, justifica plenament la necessitat de crear
una Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat a Catalunya.
Aquest no és un plantejament singular ni excepcional, en tant que aquesta solució s’ha donat en molts països del nostre entorn proper. De fet, tots els països que
han promogut, des de fa dècades, una política forta i activa en l’àmbit del patrimoni
natural, han creat estructures de governança dotades de plena autonomia i capacitat
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d’actuar. El cas més recent és el de França, país que es troba immers en el procés de
posada en marxa de l’Agència de Biodiversitat.
La gestió del medi natural és d’una gran complexitat, particularment en un territori secularment humanitzat i densament poblat com el nostre. Les polítiques l’objectiu de les quals és la protecció del patrimoni natural –concepte que va des de la
conservació, fins la restauració o l’ús sostenible– tenen un evident component transversal, ja que tenen una estreta relació amb les polítiques d’ordenació del territori,
les agràries i ramaderes, les cinegètiques i pesqueres, les turístiques, les d’infraestructures, les energètiques, les fiscals i moltes d’altres.
Perquè la gestió del medi natural sigui efectiva, ha de combinar l’aplicació de coneixements científics, amb l’ús d’instruments i tecnologies pròpies del món de l’enginyeria, la sociologia, l’economia, l’urbanisme o la geologia, de manera que ha de
resoldre per una banda la transferència de coneixement des de la recerca a la gestió, i
alhora s’ha de dotar d’una organització pluri i interdisciplinar. Aquesta realitat casa
malament amb la rigidesa de places adjudicades a cossos tècnics de l’Administració
tradicional de la Generalitat.
La dinàmica variable dels sistemes naturals i de la biodiversitat exigeixen un alt
grau de capacitat d’actuació, fins i tot per fer front a eventuals emergències com les
invasions biològiques o determinades amenaces a elements patrimonials de primer
ordre. L’administració pública ha de ser àgil a l’hora d’actuar, perquè d’això en pot
dependre l’assoliment dels objectius últims de les polítiques de conservació.
La gestió de tots els serveis i les infraestructures amb què s’ha dotat el país al
llarg de tres dècades, com els centres d’informació dels parcs naturals i altres estructures d’ordenació de l’ús públic, els centres de recuperació de fauna salvatge, la
cria en captivitat d’espècies amenaçades, el compliment de la normativa comunitària en els espais de la xarxa Natura 2000, i el desplegament de tota mena d’accions
de gestió de les espècies, els hàbitats, el patrimoni geològic i els espais naturals protegits, exigeix altes capacitats de coordinació i d’execució en un context de canvi
global.
Des d’un punt de vista operatiu, durant més de 25 anys d’experiència s’ha posat
de manifest la insuficiència de les estructures administratives clàssiques per abordar
amb eficàcia i eficiència els aspectes indicats. A diferència de fa unes dècades, avui
la conservació del patrimoni natural no es troba ja en mans únicament de la Generalitat de Catalunya. En sintonia amb les noves formes de participació ciutadana en
els afers col·lectius, i amb les noves tendències en la governança de les polítiques
públiques, avui les diputacions i altres ens locals, els consorcis mixtos entre Generalitat i ens locals, les entitats de custòdia del territori i altres entitats del tercer sector
ambiental, la propietat, les fundacions, les empreses de serveis i les consultores, els
centres acadèmics i de recerca, i les diverses formes de voluntariat ciutadà, formen
un ric i complex ecosistema organitzatiu, impossible d’encaixar amb les envellides
estructures encara vigents.
En l’esfera econòmica, la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya ha de generar un impacte positiu. D’una banda, ha de permetre un millor finançament de les polítiques del medi natural i l’obertura cap a noves
fonts de finançament més enllà de les estrictament pressupostàries. De l’altra, ha de
de millorar l’agilitat, l’eficiència i l’eficàcia en la gestió pressupostària.
Finalment, és important recordar que, al llarg dels darrers 25 anys, l’administració encarregada de la planificació i gestió del patrimoni natural no ha gaudit de
la integritat i continuïtat necessàries per poder definir i executar una política sòlida
i estructural. En repetides ocasions s’han dividit equips i repartit funcions entre departaments, s’han ajuntat de nou i amb diferents combinacions, han canviat de departament i d’orientació, s’ha prioritzat i desprioritzat la seva actuació. Aquest permanent anar i venir ha consumit moltes energies, ha impedit posar uns fonaments

28

BOPC 472
20 de juliol de 2017

sòlids, ha deixat moltes línies de treball inconcluses i ha estat causa d’una pèrdua
gran de coneixement i expertesa.
La creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat de Catalunya, ha
de permetre desplegar les nombroses oportunitats ambientals, econòmiques i socials
derivades de la conservació de la natura. Per donar resposta a les necessitats que
s’han esmentat, és necessària i pot ser molt útil la creació d’un organisme estable
i amb un cert grau d’independència i capacitat d’actuació que pugui optimitzar els
recursos disponibles i augmentar l’eficàcia de l’administració; un organisme orientat
a l’acció, que resolgui la insuficiència de les estructures administratives clàssiques
tal com ja s’ha esdevingut en molts dels països de referència en l’àmbit de les polítiques ambientals.
Més endavant, no es descarta que l’Agència pugui incorporar noves funcions i
competències sectorials que permetin una ordenació i una gestió encara més integrada del patrimoni natural.
Article 1. Creació, naturalesa i règim jurídic

1. Es crea l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de les seves funcions, adscrita al departament competent en matèria de medi ambient, com a entitat de dret
públic de la Generalitat de les regulades per l’article 1.b.1 del text refós de la Llei
4/1985, del 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre, que ajusta la seva activitat al dret privat.
2. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat es regeix per aquesta llei,
per les disposicions que la despleguen, per la Llei de l’Estatut de l’empresa pública
catalana i per la resta de normativa aplicable.
Article 2. Objecte i funcions

1. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té per missió la protecció,
la planificació, la gestió, la restauració, la millora i l’estudi del medi natural de Catalunya, tant en l’àmbit continental com marí, amb la finalitat de conservar-ne el
patrimoni natural, la biodiversitat i la geodiversitat, i garantir els serveis ambientals
i les externalitats econòmiques positives dels ecosistemes, amb criteris d’integritat,
sostenibilitat, persistència i eficiència.
2. Als efectes del que estableix aquesta llei, el patrimoni natural i la biodiversitat
són el conjunt d’elements, recursos, processos i àmbits del medi als quals es reconeix un valor ecològic, ambiental, científic, paisatgístic o cultural i i inclou les espècies silvestres, les poblacions i els recursos genètics de la seva diversitat biològica,
les comunitats biològiques, els hàbitats, els ecosistemes, la geodiversitat i el patrimoni geològic, amb inclusió del patrimoni immaterial que hi està vinculat, i el terme conservació comprèn els processos de preservació, protecció, ús i aprofitament
sostenible i restauració, que es poden aplicar segons els casos.
3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat té atribuïdes les funcions
següents:
a) Formular la planificació estratègica sobre les polítiques de biodiversitat i medi
natural, i exercir en aquesta matèria l’adequada representació davant l’Administració de l’Estat i davant les institucions de la Unió Europea i les organitzacions internacionals.
b) Formular directrius, elaborar i tramitar propostes normatives relatives al medi
natural i la biodiversitat i fer-ne l’avaluació i el seguiment.
c) Impulsar les accions portades a terme per les entitats sense ànim de lucre, els
ens locals, les empreses i els propietaris forestals i el sector agrari en les matèries
que siguin de la seva competència i donar-hi suport, i promoure la custòdia del territori a Catalunya.
d) Dissenyar, dirigir, planificar i gestionar –aquesta darrera amb la col·laboració
dels propietaris i gestors diversos del territori– el sistema d’espais naturals protegits
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de Catalunya i cadascun dels espais que en formen parti formular i tramitar les declaracions d’espais naturals protegits, incloses les figures pròpies de convenis, tractats o d’altres instruments internacionals. Exercir les funcions d’autoritat ambiental
de la xarxa Natura 2000.
e) En els espais naturals de protecció especial, i en els boscos que s’estableixin
com a singulars, madurs o destinats a l’evolució natural, exercir les funcions de cogestió amb l’òrgan competent en matèria forestal per als terrenys forestals de titularitat de la Generalitat de Catalunya en els termes que s’estableixen en la disposició
addicional segona
Per als terrenys forestals de titularitat municipal o comunal es podran establir
instruments de col·laboració quant a la planificació i la gestió entre la propietat i
l’Agència.
Per als terrenys forestals de titularitat privada es mantenen les funcions del Centre de la Propietat Forestal, essent l’Agència l’administració responsable d’informar
els instruments d’ordenació forestal a efectes de mantenir i millorar la biodiversitat.
f) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recuperació i restauració de la connectivitat ecològica, dels hàbitats i del patrimoni geològic.
g) Formular, tramitar i executar els instruments de planificació, gestió, recuperació, reintroducció, conservació ex-situ i rehabilitació d’espècies, llevat de les cinegètiques i les que són objecte d’aprofitament piscícola.
h) Exercir accions preventives, de control i quan s’escaigui d’eradicació de les
espècies exòtiques invasores.
i) Promoure, en relació amb la biodiversitat i el patrimoni natural, la informació, l’avaluació, el seguiment, la recerca aplicada, la transferència de coneixement,
l’educació, la interpretació, la divulgació, la comunicació, la definició d’instruments
econòmics i fiscals i la cooperació internacional.
j) Ordenar l’ús públic dels espais naturals de protecció especial i, en col·laboració
amb la resta d’administracions competents, del conjunt d’espais d’interès natural i
gestionar la xarxa d’equipaments i immobles patrimonials de titularitat de l’Agència i aquells que, tot i trobar-se adscrits a l’òrgan competent en matèria forestal per
raons estrictament jurídiques, se situen a l’interior dels espais naturals de protecció
especial. Per tal de materialitzar aquest darrer supòsit s’establirà, de comú acord, el
règim concessional o d’ús necessari.
k) Fomentar la vinculació del patrimoni natural i la biodiversitat amb el desenvolupament territorial i l’activitat econòmica i amb la generació d’ocupació, i promoure la seva vinculació amb la comunitat.
l) Identificar i preservar els serveis ambientals dels ecosistemes i promoure actuacions de restauració o creació d’infraestructura verda en el territori.
m) Promoure la conservació i ús sostenible del patrimoni natural de manera integrada en les polítiques relatives al canvi climàtic i altres polítiques públiques.
n) Facilitar la participació de la ciutadania en la conservació del patrimoni natural incloent en aquest àmbit el foment del patrocini, del mecenatge i del voluntariat.
o) Portar a terme el règim d’intervenció administrativa en relació amb totes les
matèries relacionades en els apartats anteriors, incloses les potestats d’autorització,
control, foment, sanció, i totes aquelles altres funcions que deriven de l’aplicació de
la normativa reguladora de les seves competències. En particular, informar preceptivament amb caràcter previ a l’aprovació de qualsevol pla, programa, projecte o autorització administrativa que pugui afectar els espais naturals de protecció especial
de Catalunya. La presa en consideració d’aquests informes, s’ha de fer constar justificadament en els respectius acords resolutius.
4. Aquestes funcions són exercides sense perjudici de la coordinació necessària
amb la resta de departaments de la Generalitat de Catalunya que puguin tenir competències concurrents.
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Article 3. Òrgans de govern

1. Els òrgans de govern de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat són
els següents:
a) El Consell de Direcció.
b) La Direcció.
Article 4. Estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat

1. El Govern ha d’aprovar, mitjançant un decret, els estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat, els quals han de determinar i regular les funcions
dels òrgans de govern; el funcionament del Consell de Direcció, i l’estructura orgànica interna i el règim de funcionament de l’Agència, els quals s’han de regir pels
principis de desconcentració de funcions, participació i proximitat territorial.
2. El Consell de Direcció té una majoria absoluta de vot en representació de la
Generalitat, i el seu règim d’adopció d’acords i funcionament se subjecta a la normativa general sobre òrgans col·legiats aplicable a la Generalitat.
3. El Consell de Direcció està composat per:
– El president o la presidenta, que és el conseller o la consellera del departament
competent en matèria de medi ambient
– El vicepresident o la vicepresidenta, que és el secretari o la secretària general
del departament competent en matèria de medi ambient
– Els o les vocals següents:
• El director o directora de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
• Tres persones representants del departament competent en matèria de medi
ambient.
• Dues persones representants del departament competent en matèria d’agricultura, ramaderia, política forestal i de pesca.
• Cinc persones, amb rang mínim de director general, en representació dels departaments de la Generalitat següents: una a proposta del Departament de la Presidència, una a proposta del departament en matèria d’economia, una a proposta del
departament en matèria de turisme, una a proposta del departament en matèria de
cultura i una a proposta del departament en matèria de planificació territorial i urbanisme.
• Dues persones representants de les administracions locals competents, designades per meitats entre les dues organitzacions d’ens locals més representatives a
Catalunya.
• Dues persones representants de les administracions locals supramunicipals
amb competència en la gestió d’espais naturals protegits, designades pel conseller o
la consellera del departament competent en matèria de medi ambient
• Dues persones representants de les entitats agràries, designades per meitats entre les dues organitzacions agràries més representatives a Catalunya
• Dues persones representant dels propietaris de forests de titularitat privada, designades pel Centre de la Propietat Forestal
• Una persona representant de l’associació de municipis forestals més representativa
• El president o la presidenta del Consell de Protecció de la Natura
• Una persona representant de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)
• Una persona representant de la Xarxa de Custòdia del Territori de Catalunya
• Una persona representant de l’Obrador del Tercer Sector Ambiental de Catalunya
• Una persona representant de les entitats ecologistes o naturalistes de Catalunya, designada pel conseller o la consellera del departament competent en matèria
de medi ambient
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• Tres persones d’un reconegut prestigi professional o acadèmic en l’àmbit del
medi natural, de lliure designació per part del conseller o la consellera del departament competent en matèria de medi ambient
4. El president del consell de direcció podrà convidar a les reunions persones expertes, en funció dels temes a tractar, amb veu i sense vot.
5. Els estatuts a què fa referència el punt 1 d’aquest article han de preveure la
creació d’òrgans descentralitzats de participació de la societat civil i el conjunt d’actors del territori en els diversos àmbits en que s’estructuri territorialment l’Agència..
Igualment, han de preveure un òrgan de coordinació i seguiment amb els departaments de la Generalitat més directament concernits en les polítiques del patrimoni
natural i les administracions que gestionen espais naturals protegits.
Article 5. Contracte programa

El departament competent en matèria de medi ambient i l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat han d’establir un contracte programa que ha d’incloure,
com a mínim, la definició bianual dels objectius que s’han d’assolir, la previsió de
resultats que cal obtenir i els instruments de seguiment i control i d’avaluació a què
l’activitat de l’entitat s’ha de sotmetre durant la vigència del contracte.
Article 6. Règim econòmic i financer

1. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat gaudeix d’autonomia financera plena.
2. Els recursos econòmics de Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat
són constituïts per:
a) Les dotacions que es consignin en els pressupostos de la Generalitat, que en
cap cas podran ser inferiors a les consignades en el moment d’aprovació de l’Agència.
b) El fons per al Patrimoni Natural.
c) Les aportacions procedents d’altres administracions públiques catalanes, de
l’Administració General de l’Estat, de la Unió Europea o d’altres organismes internacionals.
d) Els ingressos de dret públic i dret privat derivats de la prestació dels seus serveis i de l’exercici de les seves activitats.
e) Les subvencions, les donacions, les herències, els llegats i qualsevol altra aportació que li concedeixin persones o entitats públiques i privades.
f) Les rendes, els fruits, els interessos i els productes dels béns i drets propis o
que tingui adscrits.
g) Els crèdits, préstecs i avals que li siguin concedits, d’acord amb la normativa
vigent.
h) Els ingressos procedents de sancions administratives i els derivats de resolucions judicials.
i) Els impostos, taxes i preus públics la recaptació dels quals sigui afectada a
l’Agència en el marc legal corresponent.
j) Qualsevol altre recurs que la llei permeti.
3. El pressupost de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat és anual
i únic, i s’ha de subjectar al règim pressupostari que estableix el Decret legislatiu
3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, i el text refós de la Llei de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, del 24 de desembre.
4. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat gaudeix de les exempcions
i els beneficis fiscals que corresponen a la Generalitat.
5. Els contractes que subscrigui l’Agència s’han d’ajustar al que estableix la normativa reguladora dels contractes de les administracions públiques, amb les particularitats derivades de la seva organització i funcionament.
6. El règim de comptabilitat de l’Agència és el corresponent al sector públic.
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Article 7. Règim de personal

1. El personal de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat es regeix pel
dret laboral, sens perjudici de l’adscripció de personal funcionari per a l’exercici de
potestats administratives.
2. Els llocs de treball de l’Agència, inclosos els directius, s’han de cobrir per mitjà de processos de selecció públics, amb criteris de professionalitat, transparència,
mèrits i capacitat.
Article 8. Règim de control

1. El control de caràcter financer de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat es porta a terme d’acord amb el que disposa l’article 71 del text refós de la
Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 3/2002, del
24 de desembre.
2. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat aprova anualment una memòria d’activitats fetes durant l’exercici que la presidència del Consell de Direcció
lliura al Govern i al Parlament.
Disposició addicional primera

1. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat se subroga en la titularitat
dels drets i les obligacions del departament competent en matèria de medi ambient
en l’àmbit de competències que aquesta assumeix.
2. El personal laboral que en la data de constitució de l’Agència del Patrimoni
Natural i la Biodiversitat presti serveis al departament competent en matèria de medi
ambient exercint funcions que, d’acord amb aquesta llei, són assumides per l’Agència i s’integren en aquesta per aplicació del mecanisme de successió d’empresa.
3. El personal funcionari que en la data de constitució de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat presti serveis al departament competent en matèria de
medi ambient exercint funcions que, d’acord amb aquesta llei, són assumides per
l’Agència, s’integra a aquesta segons les necessitats del servei o funcionals, d’acord
amb la relació de llocs de treball que s’aprovi. Aquest personal pot optar per ocupar
un lloc de treball previst en la plantilla de personal laboral de l’Agència, en el termini de tres mesos a comptar de la seva constitució, i resta en situació d’excedència
voluntària per incompatibilitat en el seu cos d’origen, amb reserva de plaça, i se li
reconeix l’antiguitat. Altrament, el personal funcionari que no s’hi integri s’adscriu
a un altre lloc de treball de la Generalitat i queda sotmès a les normes sobre provisió
de llocs de treball establertes per la normativa vigent.
4. L’apartat anterior també és d’aplicació al personal que ocupa interinament una
plaça de funcionari, llevat de l’aplicació del règim d’excedència voluntària en cas
d’incorporació a l’Agència.
5. El personal a que fa referència els apartats 3, 4 i 5, en el cas d’incorporar-se a
l’Agència, mantenen uns drets laborals anàlegs als de la seva situació administrativa d’origen.
6. El personal de Forestal Catalana, SA. que exerceix funcions de manera permanent directament atribuïbles a l’Agència ha de ser adscrit a aquesta i inclòs dins
de la seva estructura orgànica.
Disposició addicional segona

L’òrgan competent en matèria forestal, en aquells terrenys forestals de titularitat
de la Generalitat de Catalunya situats a l’interior d’espais naturals de protecció especial, han de treballar, en règim de cogestió, amb entre els equips de gestió d’aquests
espais i els responsables de l’ordenació i la gestió de la competència forestal.
Per tal de desenvolupar les tasques d’ordenació i de gestió forestals en aquests els
terrenys forestals titularitat de la Generalitat, s’ha d’establir una comissió de coordinació entre l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat i l’òrgan competent en
matèria forestal. L’informe de l’equip gestor de l’espai natural de protecció especial
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és vinculant i la prevalença de l’ordenació i de la gestió ha de ser la conservació i la
millora del patrimoni natural i la biodiversitat, que cal compatibilitzar amb els programes de gestió forestal sostenible.
La mateixa comissió de coordinació ha d’informar favorablement, per unanimitat, la planificació i ordenació de la xarxa de boscos singulars, madurs o destinats
a l’evolució natural de Catalunya. La gestió i titularitat serà la que correspongui en
cada cas.
Disposició transitòria

1. Els òrgans i les entitats afectats per la creació de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat mantenen l’adscripció orgànica o la naturalesa jurídica i continuen desenvolupant llurs funcions fins a l’entrada en vigor del reglament que en
regulin l’estructura dins l’Agència i, si s’escau, el règim de gestió desconcentrada.
2. Els consorcis la finalitat dels quals és la gestió d’espais naturals protegits i que
estan adscrits al departament competent en matèria de medi ambient es relacionen
amb l’Agència de la manera que s’estableixi en els estatuts de l’Agència.
3. L’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat s’ha de constituir en el moment que es dicti el decret que n’aprovi els estatuts.
Disposició final primera

En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les funcions de l’Agència del Patrimoni
Natural i la Biodiversitat que corresponguin a competències transferides pel Govern
de la Generalitat al Conselh Generau dera Val d’Aran, són exercides per l’esmentat Conselh. L’Agència i el Conselh Generau dera Val d’Aran han d’establir acords,
protocols i sistemes de treball per a la coordinació i col·laboració mútua en projectes
que afectin a les dues parts.
Disposició final segona

El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Disposició final tercera

El decret d’aprovació dels estatuts de l’Agència del Patrimoni Natural i la Biodiversitat a què fa referència l’article 4.1 ha de ser aprovat pel Govern en el termini de
10 mesos des de la publicació d’aquesta llei.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP, portaveus. Ferran Civit Martí, Violant Cervera i Gòdia, GP JS;
Jordi Terrades i Santacreu, GP SOC; Hortènsia Grau Juan, GP CSP, diputats

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA

Sol·licitud: GP JS, GP SOC, GP CSP (reg. 65581).
Tràmits afectats: des de l’inici de la tramitació.
Reducció de terminis: a la meitat dels que són fixats amb caràcter ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.
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Proposició de llei d’espais agraris
202-00062/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 65620 i 66106 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Carmina Castellví i Vallverdú, diputada, Maria
Dolors Rovirola i Coromí, diputada del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableix l’article 109.b del Reglament del Parlament, presenten la proposició de llei següent:
Proposició de llei d’Espais Agraris
Exposició de motius

La comunitat internacional, en la conferència del Mil·lenni a i la de Johannesburg del 2002, es va marcar com una de les fites reduir significativament la fam al
món i per això, era imprescindible entre d’altres accions, incrementar la producció i
la productivitat agrària a nivell mundial.
L’Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura (FAO)
estima que la població mundial en l’horitzó 2050 s’incrementarà fins a arribar als
9.700 milions de persones. Per garantir la provisió d’aliments a tot el planeta, i tenint en compte les diferències socials, els canvis continus en la cadena alimentaria
i les costums en l’alimentació, la FAO estima que caldrà incrementar en un 70% la
producció d’aliments. A més a més, estima que només un 20% d’aquest increment
productiu es realitzarà en nous espais agraris, del que se’n deriva la importància de
preservar les terres cultivables disponibles i preveure’n la seva expansió en la mesura del possible, amb l’objectiu principal d’assolir el màxim nivell de sobirania alimentaria a nivell local i global.
A nivell català, segons l’Institut Estadístic de Catalunya (IDESCAT) el nostre
país comptarà amb 600.000 habitants més en l’horitzó 2050 (segons l’escenari mitjà) la qual cosa situa la realitat a nivell català a la mateixa escala que la mundial i fa
necessària una gestió sostenible i a tots els nivells de la producció d’aliments a casa
nostra. En aquest sentit, es fa necessari reconèixer que la multifuncionalitat i la sostenibilitat de l’activitat agrària vénen donades per la capacitat d’assegurar satisfactòriament el vincle entre la producció, la qualitat i la seguretat alimentària, l’equilibri
territorial i la preservació del món rural i els seus habitants, el manteniment del paisatge i el respecte per les condicions mediambientals i la conservació de la biodiversitat; així com la seva contribució a la mitigació del canvi climàtic.
Catalunya té 3,2 milions d’hectàrees de superfície de la qual el 21,6% són conreus de regadiu i de secà, el 7% són pastures i el 64% és forestal. Segons el Mapa
d’Hàbitats de Catalunya hi ha 45.000 hectàrees de conreus abandonats, el que suposa l’1,4% de superfície catalana. Tenint en compte la seva importància quantitativa,
des d’un punt de vista territorial es necessària una regulació substantiva, per tal que
els espais agraris tinguin el reconeixement dels seus valors i estiguin dotats de la
regulació que els correspon.
Al llarg dels anys vuitanta i noranta del segle passat, es produeix una ocupació
continuada del sòl d’ús agrari, en bona mesura, justificada a partir de l’increment de
la demanda de segones residències, a mesura que va millorant la situació de l’economia i augmenta el poder adquisitiu de les famílies catalanes. Val a dir que en aquest
període també es construeixen algunes infraestructures importants per al desenvolupament econòmic i social de Catalunya com són: el desdoblament de la Nacional
II entre Lleida i Barcelona, l’Eix Transversal i el seu posterior desdoblament ja al
segle XXI, per exemple, que igualment exerceixen un impacte destacat sobre el territori. També cal tenir en compte l’expansió de l’àrea metropolitana de Barcelona i
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tota la construcció d’infraestructures que ha generat a banda de la pròpia edificació
i creixement poblacional dels municipis propers com són, per exemple, la xarxa de
transport ferroviari o la millora de la xarxa viaria per acollir majors desplaçaments.
Com a resultat de l’expansió urbana al territori i el gran creixement de l’activitat
immobiliària, Catalunya ha passat de tenir al 2001 927.300 ha de conreus, segons
l’IDESCAT, a tenir-ne 836.800 ha el 2013, el que suposa una pèrdua de 90.500 ha de
conreus. Aquesta disminució de la superfície agrària s’ha anat desenvolupant amb
una notable inseguretat jurídica.
El Parlament de Catalunya, sobretot a instàncies de les organitzacions agràries,
s’ha anat pronunciant de manera repetida sobre la necessitat d’una llei d’espais agraris que, evidentment, hauria d’establir els criteris bàsics i concretar quins són els espais d’alt valor agrari. Aquesta qüestió s’ha tractat a la Llei 23/1983, de política territorial, que establia que el pla territorial havia de «definir les terres d’ús agrícola o
forestal d’especial interès que cal conservar o ampliar per les seves característiques
d’extensió, de situació i de fertilitat» (article 5), i a la Llei 18/2001, de 31 de desembre, d’orientació agrària i les Resolucions 671/VIII de 14 d’abril de 2010 sobre el
món agrari, reiterada en la Resolució 275/IX del Parlament de Catalunya.
Així mateix la resolució 739/X del Parlament de Catalunya, sobre el món agrari
d’11 de juliol de 2014 fa incidència en la planificació de les infraestructures de comunicació i els regadius, així com dur a terme estudis d’impacte agrari en les xarxes
de comunicacions.
En la vigent legislatura, el Parlament de Catalunya s’ha pronunciat en dues ocasions més urgint a l’aprovació d’una Llei d’espais agraris. Concretament en la Moció 31/XI, on insta el Govern a presentar el projecte de llei del sòl d’ús agrari i en
la Moció 86/XI del Parlament de Catalunya, sobre polítiques agràries, ramaderes i
forestals.
Així doncs, es necessita l’adopció d’aquesta llei pels motius següents:
1. La creixent ocupació del sòl derivada del creixement urbà i de l’expansió de la
superfície forestal, que comporta no tant sols la intrusió en el medi agrari, sinó que
també genera quotes importants d’inseguretat jurídica i pèrdua de competitivitat de
les explotacions.
2. Donar compliment a les Recomanacions de l’Assemblea Plenària de l’Aliança
Mundial sobre els sòls celebrada a Roma el juliol de 2014, i patrocinada per la FAO.
3. Impulsar del Pla Nacional per a la implementació de l’Agenda 2030 a Catalunya, i concretament del seu segon Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS 2):
«Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible».
La llei, doncs, té com a objectiu ordenar la gestió dels espais agraris a Catalunya
i dissenyar els mecanismes necessaris per a donar seguretat jurídica als titulars de
les explotacions agràries. Aquesta llei té caràcter de normativa específica en actuacions urbanístiques desenvolupades en els espais agraris. La llei també pretén regular mecanismes per posar en producció finques agràries en desús.
La llei es divideix en un Títol preliminar i sis títols. En el Títol preliminar es
delimita l’objecte i les finalitats de la llei que no és una altra que la planificació i la
gestió dels espais agraris, determinant-ne el seu règim jurídic i la regulació dels supòsits i modalitats d’intervenció pública.
En el títol primer es determinen i desenvolupen els instruments de planificació
territorial sectorial agrària.
El títol segon regula l’Anàlisi d’afeccions agràries com a instrument de les relacions entre la planificació territorial, el planejament urbanístic i la protecció mediambiental.
El títol tercer esmenta els sistemes d’informació per la protecció dels espais agraris com a eina d’avaluació i de control i seguiment de l’estat dels espais agraris i de
la necessària gestió sostenible dels sòls.
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El títol quart fa la divisió entre infraestructures d’interès general en sòl agrari i
les infraestructures agràries, així com els camins rurals, per establir la regulació de
les obres, la planificació, programació i execució d’aquestes i la preservació de la
unitat mínima de conreu en l’execució d’aquestes obres.
El títol cinquè es dedica a l’activitat agrària periurbana, com una nova realitat
territorial, i el fet que hagi de ser tinguda en compte en la planificació territorial i en
el desenvolupament de les infraestructures
El títol sisè defineix l’establiment i les funcions del registre de finques agràries
en desús que ha de gestionar les terres que es declarin com a infrautilitzades, tenint
en compte els aspectes de la declaració, de les sol·licituds i del lloguer.
Títol preliminar. Conceptes generals
Article 1. Objecte

1.1. L’objecte d’aquesta llei és establir disposicions per a la definició, la planificació i la gestió dels espais agraris de Catalunya, la determinació del seu règim jurídic
i la regulació dels supòsits i de les modalitats d’intervenció pública, per assegurar
que es pugui utilitzar de la manera més beneficiosa possible pel sector agrari, amb la
finalitat que compleixi amb el seu objectiu, que és la producció d’aliments en el marc
d’una explotació agrària, de forma sostenible i respectuosa amb el medi ambient.
1.2. Als efectes d’aquesta llei, es defineixen els espais agraris de la següent manera:
Espai agrari: S’entén per espai agrari el conjunt d’espais amb aptitud i vocació
productiva d’ús agrícola, ramader o forestal, que constitueixen ecosistemes transformats per l’explotació i l’ocupació humanes i que són, majoritàriament, destinats a
la producció d’aliments i matèries primeres, o susceptibles de ser-hi destinats, i que
formen part essencial de la matriu territorial.
1.2.1. Aquesta llei classifica els espais agraris de la següent manera:
a) Espai agrícola: S’entén per espai agrícola aquell que està conreat o que és apte
per estar-ne i que disposa de la infraestructura necessària per al desenvolupament
de la seva activitat.
b) Espai ramader: S’entén per espai ramader aquell que està destinat a pastura
o que és apte per estar-ne i que inclou les zones de pastura i d’aprofitament pecuari
dels boscos i la infraestructura necessària per al desenvolupament de la seva activitat. Entenem que les zones de pastura estan constituïdes per zones herbàcies i zones
mixtes de matolls i herbes, aprofitades a dent.
c) Espai forestal: S’entén per espai forestal aquells ecosistemes forestals poblats
amb espècies arbòries, arbustives, de matolls i d’herbes amb aptitud i vocació productiva de bens i serveis, o que constitueixin marges, així com les infraestructures
(pistes i camins forestals, infraestructures i zones estratègiques per la prevenció
d’incendis) necessàries per al desenvolupament de les activitats i funcions.
1.2.2. Segons l’establert als apartats anteriors d’aquest mateix article, aquesta llei
també considera com a espais agraris:
a) Els guarets.
b) Les superfícies de pastura, sense perjudici d’esser considerades com a terreny
forestal de conformitat amb el que estableix l’article 2.2 de la Llei 6/1988, de 30 de
març, forestal de Catalunya.
c) Els erms que tinguin les característiques adequades per ser conreats amb unes
mínimes condicions que permetin obtenir rendiments que facin viable la seva explotació, inclosos els situats en els límits dels boscos.
d) Els que acullen infraestructures o elements de suport i servei a la producció
agrària.
e) Aquells que reuneixin alguna o algunes de les característiques descrites en
l’apartat anterior i estiguin inclosos als espais naturals protegits per qualsevol dels
Fascicle segon
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dispositius previstos en els plans territorials sectorials, sens perjudici de la regulació
sectorial d’aquests espais naturals.
f) Els edificis construïts en sòl no urbanitzable, en ús o no, i que van ser-ho amb
una finalitat agrària o bé, en algun moment, han estat relacionats amb l’activitat
agrària.
g) Qualsevol altra superfície considerada agrària a la normativa de la Unió Europea als efectes de la Política Agrària Comuna.
1.2.3. Espais d’Alt Valor Agrari. A efectes d’aquesta llei es consideren espais
d’alt valor agrari aquells que assoleixen un valor significatiu en els factors socioeconòmics, ambientals i territorials descrits en l’apartat 6.2.1 d’aquesta llei, i que
per tant són d’interès general per la societat i cal protegir-los, encara que no tingui
activitat agrària en l’actualitat.
1.3. Aquesta llei estableix dos grups d’infraestructures que ocupen l’espai agrari,
en funció de l’interès i la utilització que tenen:
a) Les infraestructures d’interès general, i que no son només per utilització del
sector agrari, i que es relacionen i classifiquen a l’article 16 del Títol Quart d’aquesta llei.
b) Les infraestructures agràries, que són les que estan vinculades directament a
l’activitat agrària. Als efectes d’aquesta llei es consideren com a tals les infraestructures necessàries per garantir l’activitat agrària i que es relacionen i classifiquen a
l’article 18 del Títol Quart d’aquesta llei.
Article 2. Finalitats

2.1. Aquesta llei té com a finalitats:
a) La preservació i la protecció dels espais agraris, entès en primer lloc, com un
factor de producció d’aliments, així com d’altres productes (béns i serveis)i, en segon lloc, com un element de conservació de la cultura, la biodiversitat i els diferents
ecosistemes naturals que són la base del desenvolupament sostenible que ajuda a
garantir la salut i el benestar dels humans, animals i plantes, i mantenir la diversitat
biològica.
b) La regulació dels edificis construïts a l’espai agrari, en ús o no, i que formin o
hagin format part d’una explotació agrària.
c) Preservar la connectivitat dels espais agraris.
2.2. En concret en relació als espais agraris, pretén:
a) Afavorir la continuïtat de l’activitat agrícola, ramadera i forestal i incrementar-ne l’eficàcia i l’eficiència.
b) Preservar els sòls agronòmicament més valuosos i productius.
c) Protegir els espais d’alt valor agrari.
d) Contribuir a la preservació i millora dels valors paisatgístics i ambientals
associats als espais agraris.
e) Establir les bases jurídiques i tècniques per a la planificació dels espais agraris
f) Afavorir el desenvolupament dels espais agraris en el seu conjunt i dinamitzar-los socioeconòmicament.
2.3. En relació als edificis construïts a l’espai rural pretén:
Establir criteris per la nova utilització d’aquests edificis cap a activitats que siguin complementàries a l’activitat agrària o bé cap a activitats econòmiques artesanals.
Article 3. Promoció i normes sobre la gestió sostenible dels espais
agraris

3.1. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural ha de
realitzar les actuacions de promoció, assistència tècnica i divulgació de les tècniques
i mètodes per a una gestió sostenible dels espais agraris, en particular les relatives
a l’aplicació de bones pràctiques agràries i a l’adequada fertilització dels conreus.
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3.2. En el marc d’aquesta llei s’entén com a sostenibilitat de l’activitat agrària
aquelles activitats agràries que garanteixin els següents elements:
a) La producció i el subministrament de béns i d’aliments a la societat, que l’orienti cap a la sobirania alimentària.
b) L’equilibri territorial i la preservació del món rural.
c) La gestió del medi, el manteniment del paisatge i el respecte per les condicions
mediambientals, i la conservació de la biodiversitat.
d) Capacitat de generar serveis complementaris per a la societat i per tant millorar-ne la qualitat de vida.
e) Ser econòmicament viables.
3.3. A efectes d’aquesta llei es consideren bones pràctiques agràries el conjunt de
tècniques i pautes orientades a l’explotació agrària enfocades a garantir la sostenibilitat ambiental, econòmica i social dels productes agrícoles, ramaders i silvícoles.
3.4. El Departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural ha
d’elaborar i difondre normes i/o recomanacions sobre:
a) Tècniques de conreu, rotacions i alternatives, amb l’objectiu d’assegurar la fertilitat dels sòls i per tant, la seva sostenibilitat futura.
b) La millora de la fertilització i aplicació de matèria orgànica al sòl.
c) En general, treballs i operacions del sòl o en els sòls que puguin incidir sobre
la seva capacitat agrològica (l’erosió, la compactació, la salinització del terreny, etc.).
d) Instruments d’ordenació forestal.
e) Gestió de prats i pastures.
f) Directrius sobre el paisatge agrari.
g) Altres aspectes que entrin en el marc de les competències del Departament
competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.
Títol primer. Planificació territorial agrària
Article 4. Instruments de la planificació territorial agrària

4.1. Els instruments bàsics de la planificació territorial agrària són els següents:
a) El Pla Territorial Agrari de Catalunya.
b) Els Plans Territorials Agraris Específics.
4.2. Per tal de complementar el Pla Territorial Agrari es poden desenvolupar
Plans Territorials Agraris Específics en zones que tinguin molt ben definida l’estructura de l’espai agrari. Els Plans Territorials Agraris Específics han de contenir:
a) Una estimació dels recursos disponibles (necessitats i dèficits) territorialitzats
pel sector corresponent.
b) Una determinació de les prioritats d’actuació.
c) Una definició d’estàndards i normes de distribució territorial.
Capítol primer. Pla Territorial Agrari de Catalunya
Article 5. El Pla Territorial Agrari de Catalunya

El Pla Territorial Agrari de Catalunya constitueix el marc de referència per a
l’aplicació arreu de Catalunya de les polítiques previstes en aquesta llei i ha de desenvolupar les previsions del Pla Territorial General de Catalunya i facilitar-ne el seu
compliment.
Article 6. Continguts del Pla Territorial Agrari de Catalunya

6.1. El Pla Territorial Sectorial Agrari de Catalunya ha de contenir una estimació
dels recursos disponibles, de les necessitats i dels dèficits territorialitats del sector
agrari, També ha de contenir la determinació de les prioritats d’actuació i la definició d’estàndards i normes de distribució territorial.
6.2. El Pla Territorial Agrari de Catalunya prendrà com a base, entre d’altres, la
informació que figuri en el cadastre, en el Mapa de Sòls de Catalunya, en els regis3.01.02. Proposicions de llei
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tres oficials, en la informació cartogràfica oficial de Catalunya i en el Sistema d’Informació Geogràfica de Parcel·les Agrícoles (SIGPAC).
El Pla ha d’incloure anàlisis detallades tenint en compte els aspectes següents:
6.2.1. Factors que ajuden a caracteritzar els espais agraris.
a) Factors socioeconòmics
i. Productivitat agrícola, ramadera i forestal.
ii. Abandonament.
iii. Model productiu.
iv. Producció en DO i/o IGP i marques de qualitat.
v. Grau d’inversió en infraestructures.
vi. Grau de diversificació econòmica.
vii. Mà d’obra agrària.
b) Factors ambientals:
i. Connectivitat ecològica.
ii. Grau de biodiversitat.
iii. Risc de contaminació i degradació dels sols.
iv. Hàbitats en bon estat de conservació.
v. Espais Protegits de Catalunya, especialment tots aquells inclosos en l’àmbit
d’Espais Naturals de Protecció Especial.
c) Factors territorials:
i. Ordenació territorial i urbanística.
ii. Qualitat del sòl i capacitat agrològica del sòl.
iii. Connectivitat de l’espai agrari.
iv. Pressió antròpica.
v. Periurbanitat.
vi. Valors de paisatge.
vii. Orografia i climatologia.
6.2.2. Identificació i localització de les zones d’activitat agrària periurbana –especialment, els parcs agraris existents o de nova creació– i anàlisi de les principals
problemàtiques que les puguin afectar, des del punt de vista de les produccions
agràries.
6.2.3. Identificació i localització de les infraestructures agràries més rellevants i,
en particular, l’inventari dels regadius existents, així com també les previsions per
al futur, d’acord amb allò que estableix el Pla de Regadius de Catalunya i la planificació hidrològica.
6.2.4. Projecció territorial de les dades econòmiques i productives del sector
agrari, tenint en compte la informació que figuri, entre altres, en el cadastre, en el
Mapa de Sòls de Catalunya, en els registres oficials o en la informació cartogràfica
oficial de Catalunya.
6.3. El Pla Territorial Agrari, ha d’incloure, entre d’altres, les següents determinacions:
a) Identificació dels Espais de d’Alt Valor Agrari, definits pels plans territorials
sectorials, la integritat i la naturalesa dels quals es consideri necessari preservar en
funció:
i. Dels seus valors, les seves característiques i de l’interès general que tinguin per
a l’equilibri territorial o per al manteniment i continuïtat de la producció agrària.
ii. Del seu valor social i ecològic.
iii. Del seu emplaçament en zones d’agricultura periurbanes o en àrees afectades significativament per grans infraestructures que puguin ser qualificades com a
sistemes generals.
iv. De la seva funció de creació de mosaic agroforestal per a la prevenció d’incendis forestals.
b) Descripció dels principals valors de cadascun dels Espais de d’Alt Valor Agrari segons l’establert a l’apartat 6.2.1 d’aquesta llei.
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c) Criteris per a la localització preferent de les infraestructures de suport a les
activitats agràries que sigui necessari impulsar en les àrees rurals.
d) Els indicadors per al seguiment i avaluació de l’aplicació del Pla.
e) El procediment per a la seva modificació i revisió.
6.4. Els plans urbanístics han d’ésser coherents amb les determinacions del Pla
Territorial Agrari de Catalunya i facilitar-ne l’acompliment, d’acord amb l’article 13.2
del text refós de la Llei d’urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
6.5. El Pla Territorial Agrari de Catalunya pot ésser objecte de concreció i desenvolupament parcial mitjançant plans territorials agraris específics, segons que es determini en el propi Pla, d’acord amb el previst a l’article 7 d’aquesta llei.
Article 7. Elaboració i Tramitació del Pla Territorial Agrari

7.1. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural ha
d’elaborar el Pla Territorial Agrari de Catalunya amb la col·laboració del departament competent en matèria de planificació territorial, ordenació del territori i protecció i conservació del medi ambient i la biodiversitat els quals han d’emetre informe preceptiu.
7.2. El procediment d’elaboració ha de comptar amb la participació de la ciutadania i els ens locals, els col·legis professionals, especialment els competents en matèria d’agronomia i forests, entitats ecologistes i altra societat civil organitzada, i la
consulta preceptiva a les Organitzacions Professionals Agràries més representatives
i la representació del món cooperatiu agrari a fi de conèixer i ponderar els interessos
privats i públics relacionats.
7.3. L’elaboració i tramitació del Pla Territorial Agrari de Catalunya haurà de
seguir el procediment d’avaluació ambiental estratègic, d’acord amb la legislació vigent en matèria d’avaluació ambiental.
7.4. Les aprovacions inicial i provisional són competència del conseller o consellera del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
7.5. Correspon al Govern aprovar el Pla Territorial Agrari de Catalunya i donar-ne compte al Parlament.
Capítol segon. Dels Plans Territorials Agraris específics
Article 8. Els Plans Territorials Agraris específics

8.1. El Pla Territorial Agrari de Catalunya pot ésser objecte de concreció i desenvolupament parcial mitjançant plans específics segons es determini en el propi Pla.
Aquests plans poden referir-se a àrees concretes del territori en les quals es consideri necessària una intervenció específica per raó de les seves característiques, la
seva problemàtica o les seves singularitats.
8.2. Excepcionalment, aquests plans es poden elaborar i aprovar de forma anticipada al conjunt del Pla Territorial Agrari de Catalunya, amb el mateix contingut,
procediment i efectes d’aquest, per al territori concret que constitueixi el seu àmbit
d’aplicació. En aquest cas el territori concret que ha de comprendre el Pla Territorial Agrari Específic ha de ser supramunicipal i amb un àmbit geogràfic coherent.
8.3. El procediment d’elaboració i tramitació d’aquests Plans Territorials Agraris
Específics s’ha d’ajustar al que determina l’article anterior.
Títol segon. Anàlisi d’Afeccions Agràries
Article 9. Les relacions entre la planificació territorial agrària i el
planejament urbanístic i la protecció mediambiental

9.1. El planejament urbanístic ha de ser coherent amb les determinacions de la
planificació territorial agrària i facilitar-ne el seu compliment.
9.2. En la redacció dels Plans Generals Ordenació Urbana Municipal (POUM)
s’haurà de tenir en compte, a l’hora de definir quins terrenys es requalifiquen i pas3.01.02. Proposicions de llei
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sen de ser no urbanitzables a urbanitzables, el que estableix el Pla Territorial Agrari
específic de la seva zona i l’afectació, directa i indirecta, a les explotacions agràries
existents. Aquesta requalificació requerirà un informe del departament competent
en matèria d’agricultura i desenvolupament rural.
9.3. Les declaracions per acord del Govern dels espais naturals i els plans de
gestió i ús d’aquests espais i els plans especials que els regulin i la planificació territorial agrària han de ser coherents entre sí amb integració de tots els béns jurídics.
Article 10. Anàlisi d’Afeccions Agràries

Les figures de planejament territorial i urbanístic que afectin als espais agraris,
així com també els projectes d’obres que s’hi hagin de desplegar, totalment o parcialment, han d’incorporar en la seva memòria una Anàlisi d’Afeccions Agràries
que avaluï les afectacions sobre els espais agraris que es poden derivar del pla o
projecte. S’exceptuen de l’obligatorietat els projectes en supòsits d’emergència o derivats de situacions hidrològiques extremes.
A l’hora d’elaborar l’Anàlisi d’Afeccions Agràries es tindran en compte els factors citats en els apartats a, b i c de l’article 6.2.1.
El contingut dels informes d’Anàlisi d’Afeccions Agràries serà vinculant per al
promotor del document objecte d’anàlisi, en els termes que estableixi el propi informe. Els instruments d’aprovació de les obres i infraestructures subjectes a la Llei
3/2007, del 4 de juliol, de l’obra pública, incorporaran, si s’escau, l’Anàlisi d’Afeccions Agràries de conformitat amb allò previst en el seu article 12.
Article 11. Contingut de l’Anàlisi d’Afeccions Agràries

L’Anàlisi d’Afeccions Agràries contindrà:
a) La descripció, exhaustiva i precisa, de la situació present de l’espai agrari afectat per la nova planificació.
b) La delimitació de les superfícies sobre les quals s’hagin de desplegar les previsions del pla o projecte de què es tracti.
c) La justificació de la demanda d’espai agrari que es pretengui destinar a altres
finalitats que les que es determinen en aquesta llei i en la normativa que la desplega.
d) Una anàlisi comparativa de les distintes alternatives possibles quant a les noves implantacions o nous usos en l’espai agrari, tenint en compte els factors que donen valor als espais agraris enumerats en l’article 6.2.1 de la present llei.
e) El raonament de les solucions proposades, acreditant-les des dels punts de vista jurídic i tècnic.
f) Un anàlisi dels efectes de la planificació o de les actuacions sobre l’activitat
agrària de les explotacions de l’entorn de l’actuació que puguin veure afectada la
seva activitat productiva.
g) Un anàlisi, si s’escau, de les afectacions a les distàncies de les instal·lacions
ramaderes marcades per la legislació sectorial i altres que puguin afectar a edificacions agràries en general. Així mateix, aquesta llei aplicarà el concepte de reciprocitat, que exigeix per a noves construccions no agràries una distància adequada,
d’acord amb la normativa sectorial agrària, a les construccions ramaderes, agrícoles
i forestals ja existents per a que aquestes explotacions puguin dur a terme la seva
activitat normalment.
h) L’establiment de mesures correctores i/o compensatòries (que hauran de ser
necessàriament dins el mateix àmbit geogràfic).
i) Una justificació, si s’escau, que no hi ha alternatives possibles a les actuacions
previstes en l’espai agrari afectat.
j) Un anàlisi i el raonament de les solucions proposades per dotar el conjunt de
carreteres i de camins de servei de funcionalitat vial suficient i sostenibilitat per a
l’ús de vehicles especials agraris.
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Article 12. Tramitació

El contingut de l’Anàlisi d’Afeccions Agràries, que ha de formar part de la memòria de les figures de planejament i dels projectes d’obra indicats en l’article 9 els
articles 9 i 10, ha de ser pres en consideració per l’òrgan que els hagi d’aprovar. En
especial l’Anàlisi d’Afeccions Agràries s’ha de considerar en els informes preceptius
que elabora el departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
L’òrgan competent per a l’emissió dels informes preceptius d’Anàlisi d’Afeccions Agràries els ha d’emetre en el termini d’un mes, quan es tracti d’informes sobre
projectes d’obra i d’infraestructures, i figures de planejament urbanístic derivat, i
en el termini de dos mesos, quan es tracti de figures de planejament territorial o de
planejament urbanístic general.
Títol tercer. Els sistemes d’informació per a la protecció dels espais
agraris
Article 13. Sistema d’informació d’espais agraris

13.1. Per tal d’assegurar l’adequada protecció dels espais agraris i donar compliment a les prescripcions d’aquesta llei i altra normativa concurrent, el Govern a
través del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural ha de
dissenyar, implantar i gestionar a Catalunya un sistema d’informació i vigilància de
l’estat dels espais agraris.
13.2. El sistema d’informació té per objecte:
a) La caracterització dels espais agraris en relació amb els factors anomenats en
l’article 6.2.1 d’aquesta llei a efectes de protecció. Aquesta caracterització ha de tenir en compte les especificacions per a l’execució del mapa de sòls 1: 5.000, d’acord
amb les funcions de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya.
b) L’elaboració del catàleg de sòls agraris amb risc degradació.
c) El coneixement de l’evolució de l’estat dels espais agraris al llarg del temps
com a conseqüència de les accions, pressions i amenaces de què puguin ésser objecte.
d) La catalogació dels espais agraris segons els valors assenyalats en el Pla Territorial Agrari indicats a l’article 6.2 d’aquesta llei.
e) L’aportació als agents públics i privats usuaris actuals o potencials dels espais agraris de la informació necessària als efectes de la seva adequada preservació, gestió i ús.
13.3. El sistema d’informació dels espais agraris de Catalunya té les següents
vessants funcionals:
a) Elaboració i promulgació de normes sobre cartografia i estudis d’espais agraris. Tenint en compte les especificacions per a l’execució del mapa de sòls 1: 25.000,
que, elabora l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. També ha de tenir en
compte els factors anomenats en l’article 6.2.1 d’aquesta llei.
b) L’elaboració de la cartografia, i la gestió de les bases de dades associades, degudament accessibles als usuaris, correspon a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, d’acord amb les funcions que li atorga la Llei 19/2005, de 27 de desembre.
c) Control i seguiment de l’estat dels espais agraris.
13.4. La informació disponible dins el sistema d’informació d’espais agraris serà
d’obligada consideració en totes les activitats de planificació territorial, de caràcter
general o sectorial, sota la competència de qualsevol de les administracions públiques de Catalunya.
Article 14. Normes de caracterització i avaluació dels espais agraris

14.1. Per tal de possibilitar la incorporació de la informació sobre espais agraris
al sistema de manera compatible, homogènia i accessible, el departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural ha de dictar les normes referents a
la metodologia tècnica sobre:
a) L’elaboració de la cartografia i els sistemes de classificació dels espais agraris.
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b) La metodologia dels sistemes de mostreig i de la identificació dels espais d’alt
valor agrari.
c) Els mètodes analítics.
d) Els valors de referència dels paràmetres objecte d’avaluació per damunt o per
sota dels quals es donen situacions problemàtiques que han d’ésser objecte de correcció, de restricció d’usos o d’especial atenció.
e) El sistema de suport i de gestió del sistema d’informació d’espais agraris.
14.2. Aquestes normes són d’obligat compliment en qualsevol activitat de cartografia, caracterització o avaluació dels espais agraris desenvolupada amb fons públics a Catalunya i tenen la consideració de recomanacions quan els treballs es realitzin a càrrec d’entitats privades.
Article 15. Programa de cartografia i seguiment de l’estat dels espais
agraris

15.1. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural establirà, amb caràcter triennal, un pla de seguiment dels espais agraris amb el següent
contingut bàsic:
a) Determinació de prioritats territorials a efectes de caracterització dels espais
agraris, tenint en compte paràmetres de qualitat i risc de degradació o erosió entre
altres, tenint en compte els factors enumerats en l’article 6.2.1 d’aquesta llei.
b) Abast de la tasca cartogràfica a desenvolupar en el trienni.
c) Abast de les activitats de mostreig i analítiques per al seguiment i control regular de la qualitat dels espais agraris i la seva evolució.
d) El pressupost destinat.
15.2. Correspon al departament competent en matèria agrària i desenvolupament
rural la coordinació i, si s’escau, l’execució de les actuacions previstes en el programa de cartografia i seguiment de l’estat dels espais agraris.
15.3. Totes les actuacions sobre la cartografia i seguiment de l’estat dels espais
agraris que puguin ésser realitzades per altres departaments o organismes de la Generalitat de Catalunya han de tenir en compte en la seva activitat les normes a que
fa referència l’article anterior i ha d’incorporar la informació generada en el sistema
d’informació d’espais agraris.
Títol quart. Les Infraestructures en els espais agraris
Article 16. Classificació de les infraestructures d’interès general a l’espai
agrari

Als efectes d’aquesta Llei es consideren infraestructures d’interès general a l’espai agrari, aquelles infraestructures que s’instal·len en l’espai agrari o l’utilitzen,
que no són només d’interès agrari, sinó que ho son de tota la societat i activitat econòmica. S’identifiquen com a infraestructures d’interès general a l’espai agrari les
següents:
a) Aeroports, xarxes ferroviàries, i xarxes viàries (carreteres, autopistes i altres
vies) que ocupen espai agrari.
b) Instal·lacions de producció i transformació d’energia, i xarxes de distribució
d’energia i/o telecomunicacions (aèries o soterrades).
c) Les infraestructures necessàries per la prevenció i l’extinció dels incendis forestals.
Article 17. Obres per la construcció d’infraestructures d’interès general
a l’espai agrari

17.1. Les obres per la construcció d’infraestructures d’interès general a l’espai
agrari hauran de complir el que estableixi el Pla Territorial Agrari de Catalunya i el
Pla Territorial Agrari Específic de la zona on s’instal·li, amb l’objectiu d’adaptar al
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màxim possible l’afectació d’aquesta infraestructura sobre el sòl agrari i la pèrdua
de sòl productiu.
17.2. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural haurà de fer un Anàlisi d’Afeccions Agràries sobre l’afectació que la infraestructura
projectada té sobre l’espai agrari, establint correccions i modificacions al projecte.
17.3. En el cas que la infraestructura projectada tingui una afectació sobre un espai catalogat com d’Alt Valor Agrari es requerirà una justificació específica per part
del promotor de la infraestructura, que haurà de ser valorada per part del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
Article 18. Classificació de les infraestructures agràries

Als efectes d’aquesta llei, es consideren infraestructures agràries el conjunt d’elements materials necessaris per a l’accés a l’espai rural, per a l’exercici de l’activitat
agrària i per a la implantació i manteniment de la indústria agroalimentària. Es classifiquen de la manera següent:
a) Infraestructures hidràuliques vinculades amb la producció i transformació de
productes agraris, que estan formades per tots els elements necessaris per a la captació, transport, emmagatzemament i distribució de l’aigua fins als conreus, les explotacions o altres emplaçaments situats en els espais agraris. Es consideren incloses
en aquesta categoria les xarxes de drenatge i de desguassos generals que discorren
sobre els sòls agraris fins col·lectors principals, rius o rieres naturals.
b) Xarxa viària rural. És la que esta formada per camins rurals i per les vies pecuàries, que es regiran per allò que disposa la seva normativa específica. A efectes
d’aquesta llei els camins rurals són vies, pavimentades o no, que no formen part de
la xarxa de carreteres, però són complementàries d’aquestes i contribueixen a la vertebració del territori rural, i en particular:
i. Donen accés o comuniquen nuclis rurals o masies habitades amb una carretera
o vial d’ordre superior.
ii. Permeten accedir a les explotacions agràries, facilitant els treballs necessaris
per a la producció agrària.
iii. Faciliten la comunicació amb punts d’interès turístic, cultural o patrimonial.
c) Infraestructures necessàries per a la concentració parcel·lària. S’integren en
aquesta categoria els camins rurals que es requereixin per a donar servei a les explotacions un cop reestructurades després del procés de concentració, així com els
dispositius de drenatge i els desguassos necessaris. També en formen part les infraestructures derivades de l’execució de les mesures correctores que es puguin exigir
a través de la corresponent declaració d’impacte ambiental i aquelles altres que siguin necessàries per a la implementació efectiva del procediment administratiu i per
a la conservació i millora dels elements naturals, arquitectònics o ambientals, que
calgui preservar.
d) Altres infraestructures agràries. Aquelles necessàries per garantir l’activitat
agrària diferents de les especificades en les lletres anteriors, com les edificacions
agràries i forestals, les relacionades amb l’energia, les tecnologies de la informació
i la comunicació (TIC), l’emmagatzematge i el tractament de dejeccions ramaderes,
l’emmagatzematge i el tractament de la biomassa, les que suposin una primera transformació i/o venda directa del producte agrari, les cabanes de pastor, els murs de pedra seca, les basses o els abeuradors. Totes aquestes altres infraestructures agràries
han de ser desenvolupades a l’escala d’explotació agrària per al seu ús.
Article 19. Camins rurals

19.1. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural, elaborarà, en col·laboració amb l’administració local, un inventari dels camins rurals
existents a Catalunya amb l’objectiu de disposar d’un catàleg de camins rurals on
s’especifiqui la titularitat i les característiques de cada un, com és el cas dels camins
ramaders.
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19.2. La classificació dels camins rurals es farà seguint els següent criteris:
a) Camins primaris, que son aquells de connectivitat intramunicipal i intermunicipal
b) Camins secundaris, que donen accés a activitats agràries i a habitatges en ús.
c) Camins terciaris, que son els camins que discorren per l’espai agrari. Es consideren dins d’aquest nivell totes les pistes forestals necessàries per a la gestió de
l’espai forestal.
Article 20. Obres per la construcció d’infraestructures agràries

20.1. El departament competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural
haurà de planificar, promoure i dur a terme obres per a l’execució d’infraestructures
agràries, i particularment les que tenen relació amb el regadiu, la concentració parcel·lària i amb la xarxa viària rural, sempre seguint les indicacions del que estableix
el Pla Territorial Agrari Específic.
20.2 Així mateix, també es poden realitzar obres en infraestructures agràries
d’iniciativa pública per a la implantació d’instal·lacions industrials vinculades a l’activitat agrària o de grans equipaments o serveis d’interès agrari en el medi rural
quan, per la seva incidència econòmica, social o mediambiental transcendeixin els
interessos locals i donin resposta a les exigències del model d’ordenació territorial
establert en el Pla Territorial Agrari de Catalunya o en els plans territorials que el
desenvolupin, com són les infraestructures necessàries per dur a terme una gestió
conjunta de les dejeccions ramaderes, entre d’altres; sens perjudici d’aplicació de
normatives sectorials en matèria d’avaluació ambiental.
20.3 Les obres de millora i de construcció d’infraestructures agràries han de
contribuir a la millora de l’eficiència de les activitats desenvolupades als espais agraris, i de tots els mitjans necessaris per a la producció agrària, i molt particularment
dels recursos naturals.
Article 21. Unitats mínimes de conreu

Qualsevol actuació sobre els espais agraris serà analitzada prèviament pel departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural per verificar que
les parcel·les resultants desprès de l’actuació no quedin per sota de les unitats mínimes de conreu establertes per la normativa vigent. Això no serà d’aplicació en casos
degudament justificats ni en les parcel·les inferiors a les unitats mínimes de conreu
abans de l’actuació. En qualsevol cas, el departament competent en matèria agrària
i desenvolupament rural vetllarà per a que la reducció de superfície conreable que
pugui ocasionar l’actuació plantejada sigui sempre la mínima imprescindible.
Títol cinquè. Activitat agrària periurbana
Article 22. Activitat agrària periurbana

22.1. Aquesta llei entén com activitat agrària periurbana aquella que es du a terme en zones perifèriques de zones urbanes i que compleix el següent:
a) La producció d’aliments i també d’altres productes forestals (béns i serveis).
b) La contribució a la qualitat del medi ambient i l’oferiment de serveis ambientals i forestals.
c) És una activitat professional.
d) Aporti valors socials i culturals.
La proximitat urbana la condiciona i la dota d’unes característiques peculiars
fruit del vincle urbà-rural que podem resumir en el següent:
a) Forta pressió urbanística.
b) Competència per part d’altres sectors econòmics per l’ús del sòl i dels recursos
necessaris per la producció d’aliments.
c) Inestabilitat per les perspectives d’ús del sòl.
d) Alta fragmentació parcel·lària.
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e) Pressió per un ús social intensiu i que pot generar incompatibilitats amb l’activitat agrària.
22.2. Les zones agràries periurbanes es tindran en compte a l’hora de programar
mesures de foment de l’activitat agrària i de desenvolupament rural, per garantir
que la viabilitat de les explotacions no es vegi compromesa fruit de la seva ubicació.
22.3. El departament competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural haurà d’identificar i delimitar les zones amb activitat agrària periurbana tenint
en compte els factors enumerats a l’apartat 6.2.1 d’aquesta llei, vetllant que tots els
Plans Territorials Específics reconeguin els Parcs Agraris existents o altres noves
iniciatives de protecció que es puguin proposar.
Títol sisè: Recuperació dels espais agraris. Preservació de la capacitat productiva
de l’espai agrari.
Article 23. Concepte de parcel·la agrícola i ramadera en desús

23.1. Als efectes de la present llei, es consideren com a finques agrícoles i ramaderes en desús aquelles que no arribin a assolir almenys el 50% dels rendiments
físics mitjans de les explotacions de la comarca on estigui ubicada, comparant els
mateixos àmbits productius, sempre que sigui per causes imputables als seus propietaris o titular de l’explotació agrària.
Els rendiments s’han de quantificar d’acord amb les estadístiques oficials elaborades i publicades pel Departament competent en matèria agrària i desenvolupament
rural.
23.2. Igualment es considera com a parcel·la agrícola i ramadera en desús aquella
en que es donin una o més de les circumstàncies següents:
a) Parcel·les que tinguin sòls en procés de degradació i sense aplicació de mesures correctores. Es considera que pel manteniment d’una parcel·la agrícola i ramadera en condicions s’han de complir, com a mínim, els criteris de la condicionalitat o
alternativament, el de bones pràctiques agràries.
b) Parcel·les que tinguin sòls on les males pràctiques agràries o usos inconvenients posin en perill collites veïnes, l’aprofitament de les parcel·les confrontants o
el medi natural.
c) Parcel·les que tinguin sòls que romanguin sense activitat agrícola i ramadera
durant tres anys consecutius, llevat que agronòmicament o mediambientalment es
possibiliti o concorrin altres causes justificades.
d) Parcel·les en les quals no s’hagin desenvolupat activitats d’explotació o conservació, en un període d’almenys cinc anys, i sense causa justificada.
23.3. En els espais declarats com a espais naturals protegits, les parcel·les que es
demostri que es destinin a usos ambientals i que disposin d’un pla de gestió específic
poden no han de ser declarades com a parcel·les agràries en desús encara que compleixin les condicions assenyalades en els apartats 1, 2 i 3 d’aquest article.
23.4. La concreció de les consideracions objectives per a la determinació d’una
parcel·la com a parcel·la agrícola i ramadera en desús serà realitzat per reglament, en
consonància amb allò previst a l’article 25.1.
Article 24. Inventari de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

Per tal de preservar la capacitat productiva del sector agrari, el departament
competent en matèria agrària i desenvolupament rural, en col·laboració amb l’administració local i les Organitzacions Professionals Agràries més representatives i la
representació del món cooperatiu agrari, identificarà les zones on sigui probable que
hi hagi parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, amb l’objectiu de tenir un inventari
de les mateixes i poder programar les actuacions a portar a terme.
Article 25. Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús

25.1. Es crearà un registre a partir de les parcel·les que formin part de l’inventari
al que es refereix l’article 24 i que s’hagin declarat com a parcel·les agrícoles i rama3.01.02. Proposicions de llei
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deres en desús, que passaran a estar sota la tutela del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural. Aquest Registre estarà sota la responsabilitat
del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural crearà
mecanismes d’intermediació per tal d’afavorir la continuïtat de l’activitat agrària en
aquelles parcel·les que deixin de ser explotades pel seu titular. En aquest sentit, l’esmentat registre impulsarà fórmules de cessió de l’ús de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, podent promoure el seu lloguer, salvaguardant el dret de propietat, i
permetent l’obtenció de rendes.
El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural promourà l’aprovació en el termini d’un any d’un reglament que regularà el funcionament
d’aquest registre.
25.2. Les parcel·les identificades com a parcel·les en desús, de les quals no es
pugui identificar el titular, quedaran sota administració del registre de terres, que
podrà signar contractes d’arrendament i de cessió. En el cas que s’identifiqui el propietari, podrà recuperar la gestió de la parcel·la en les següents condicions:
a) Si no hi ha contracte de lloguer, al mateix moment. El propietari podrà decidir
si la posa a disposició del registre o bé si la posa en producció ell mateix.
b) Si hi ha contracte de lloguer, quan aquest finalitzi. Si el propietari vol cancel·
lar el contracte de lloguer, haurà d’indemnitzar el llogater per l’import de les inversions que hagi realitzat a la parcel·la.
25.3. El registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús tindrà les següents
funcions:
a) Establir un registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, diferenciant
les que estiguin en disposició de ser arrendades de les que no i de les que estiguin en
tràmit d’inscripció al registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús.
b) Establir la renda de lloguer anual per cada una de les parcel·les agrícoles i ramaderes en desús que estiguin en disposició de ser arrendades, valoració que s’ajustarà al que estableixi la legislació aplicable en matèria de règim de sòl i de valoracions.
c) Recollir les sol·licituds de finques agrícoles i ramaderes dels interessats.
d) Adjudicar les parcel·les als sol·licitants, a través de l’establiment d’un contracte
de lloguer entre el propietari de la parcel·la i el sol·licitant, a partir d’una convocatòria pública per concurrència competitiva.
e) Establir les condicions que hauran de complir els interessats per accedir a
les finques seran fixades per reglament. El reglament regulador i les bases de cada
convocatòria prioritzaran l’adjudicació dels contractes als interessats que reuneixin
algun o diversos dels criteris següents:
i. Joves.
ii. Dones.
iii. Persones amb formació reglada en qualsevol àmbit de l’agricultura o la ramadera.
iv. Persones físiques o jurídiques que tinguin com objecte social l’explotació
agrària de la terra i que tinguin la qualificació de prioritàries.
v. Que ja treballin parcel·les a la mínima distància possible de la parcel·la objecte
de la sol·licitud.
f) Fer seguiment del compliment de les clàusules establertes en el contracte de
lloguer.
25.4. El departament competent en matèria d’agricultura i desenvolupament rural vetllarà per la incorporació al Registre d’aquelles parcel·les de titularitat pública
que es trobin en desús.
25.5. El Registre tindrà en compte i establirà mecanismes de relació pertinents
amb les iniciatives que l’administració local hagi posat en funcionament amb aquest
mateix objectiu.
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Article 26. Recuperació d’una parcel·la

Quan un propietari que tingui una parcel·la en lloguer al registre vulgui recuperar la possibilitat de treballar-la, podrà fer-ho en les següents condicions:
a) Si no hi ha contracte de lloguer, al mateix moment, amb el compromís de posar-la en producció.
b) Si hi ha contracte de lloguer, quan aquest finalitzi. Si el propietari vol cancel·
lar el contracte de lloguer, haurà d’indemnitzar el llogater per l’import de les inversions que hagi realitzat a la parcel·la.
Article 27. Declaració de parcel·la agrària en desús

27.1. Poden comunicar la presumpta existència d’una parcel·la agrària en desús
les persones físiques que siguin agricultors professionals, a títol individual o a través
de les organitzacions professionals més representatives, les cooperatives agràries,
les persones jurídiques que tinguin com objecte social l’explotació agrària de la terra
i les persones membres de col·legis professionals relacionats amb l’activitat agrària,
que ho faran al departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural
a les seus dels serveis territorials o a través de la xarxa d’oficines comarcals.
27.2. S’iniciarà igualment un procediment d’ofici quan s’apreciï, per part del departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural, la concurrència,
en la parcel·la de què es tracti, de les circumstàncies descrites en l’article 23.
27.3. Des l’inici del procediment de la declaració de parcel·la agrària en desús
el departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural, promourà
el contacte amb la propietat de la parcel·la per esbrinar quines son les causes de la
manca d’activitat agrària a la parcel·la. I apercebrà al titular de les conseqüències del
manteniment d’aquesta situació.
Article 28. Efectes de la declaració com a parcel·la agrària en desús

28.1. La declaració de parcel·la agrària en desús es produirà mitjançant resolució
dictada pel director general competent en matèria de desenvolupament rural amb
fonament en un informe tècnic emès pels serveis del mateix departament. Abans de
dictar la resolució de declaració de parcel·la agrària en desús, s’ha de donar audiència al titular o titulars de la parcel·la afectada i s’ha d’obrir un període d’informació
pública de l’expedient per un termini de vint dies. Contra la resolució que declari la
parcel·la agrària en desús es pot interposar recurs d’alçada davant el conseller competent en matèria agrària i desenvolupament rural.
28.2. Quan una parcel·la s’hagi declarat com a parcel·la agrària en desús passarà
a formar part, de manera provisional, del registre de parcel·les agràries en desús, fet
que es comunicarà a la propietat i al titular de l’explotació agrària, si s’escau.
28.3. El departament competent en matèria agrària i desenvolupament rural realitzarà un seguiment de la utilització de les parcel·les declarades com a parcel·les
agràries en desús.
28.4. Transcorreguts 3 mesos des de la declaració de parcel·la agrària en desús, si
es mantenen les circumstàncies que van motivar la declaració, es considera incomplerta la funció social de l’ús de la terra, per la seva infrautilització, la parcel·la passarà a formar part, de manera definitiva del registre de parcel·les agràries en desús, moment en què l’administració podrà començar a tramitar l’arrendament de la mateixa.
28.5. L’arrendament forçós que s’estableixi es regeix per la legislació catalana en
matèria d’arrendaments rústics.
28.6. La durada de l’arrendament és l’establerta per a cada tipologia de contracte en la
Llei 3/2017, del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, segon, tercer, quart i cinquè.
Disposició Transitòria

Les prescripcions contingudes en el Títol Segon d’aquesta Llei tindran efectes
des de l’endemà de la publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de
3.01.02. Proposicions de llei
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l’aprovació definitiva del Pla Territorial Agrari de Catalunya o dels Plans Territorials
Agraris Específics que corresponguin.
Disposició Final

El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càrrec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Carmina Castellví i Vallverdú, Maria Dolors
Rovirola i Coromí, diputades, GP JS

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JS (reg. 65671).
D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària sol·licitada per una cinquena part dels diputats, del
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, i que els terminis, des de l’inici de la tramitació,
siguin reduïts a la meitat dels que són fixats en el procediment d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 3 dies hàbils (del
21.07.2017 al 25.07.2017).
Finiment del termini improrrogable: 26.07.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2017.

3.10.

Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25.

Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’àrea d’avaluació econòmica de les
polítiques públiques
250-01052/11
ESMENES PRESENTADES
Reg. 65843 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEH, 18.07.2017
GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65843)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a establir informes
preceptius de l’Àrea d’Avaluació Econòmica de Polítiques Públiques, per a les polítiques i els programes que impliquin un impacte rellevant sobre les finances de la
Generalitat de Catalunya.
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Proposta de resolució sobre la carretera B-500 al pas per Sant Fost
de Campsentelles
250-01094/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Territori.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

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

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

Proposta de resolució sobre les onades de calor als centres escolars
250-01096/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.
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Proposta de resolució sobre el manteniment del Parc de Bombers del
Pont de Suert
250-01097/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Interior.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

Proposta de resolució de solidaritat amb el Rif
250-01098/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

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
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.
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Proposta de resolució sobre els nous protocols de comunicació per a
afrontar les vulnerabilitats informàtiques
250-01100/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

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

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

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

Comissió competent: Comissió de Cultura.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.
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Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a
Cambrils
250-01103/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

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

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

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

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.
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Proposta de resolució sobre la climatització dels centres educatius
de Lleida
250-01106/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

Proposta de resolució sobre les mesures per a prevenir la malaltia
provocada per la «Xylella fastidiosa»
250-01107/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la
Presidència
250-01108/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.
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Proposta de resolució sobre la llengua de signes catalana
250-01109/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

Proposta de resolució sobre els centres de dia per a gent gran
250-01110/11
TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Afers Socials i Famílies.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017.
TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 21.07.2017 al 31.07.2017).
Finiment del termini: 01.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

Proposta de resolució sobre el millorament de la coexistència de l’ós
amb els habitants del territori
250-01111/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65381 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Javier Rivas Escamilla, diputado
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución
sobre la mejora de la coexistencia del oso con los habitantes del territorio, para que
sea sustanciada ante la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat, con el siguiente
texto:
Exposición de motivos

El 6 de junio de 2016 se liberó un oso macho en Bonabé (Pallars Sobirà), traído
desde Eslovenia. Con la introducción de este nuevo macho (Goiat) se pretende minimizar los problemas de consanguineidad que se derivarían del hecho de que toda
la población actual de osos que habitan entre el Pallars Sobirà y Aran son descendientes del mismo macho (Pyros).
La introducción de los osos ha supuesto un elemento enriquecedor para el ecosistema y la biodiversidad, pero también ha derivado perjuicios para los ganaderos,
por los daños directos e indirectos provocados por los osos.
En la actualidad, aunque el censo actual de osos no es exacto (42 ejemplares) parece una cifra aceptada por los diversos actores del territorio.
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Si la población de osos continúa aumentando en progresión geométrica, inevitablemente se producirán encuentros no deseados entre ejemplares de osos, excursionistas y otros visitantes de nuestro territorio, que derivará igualmente en problemas
para el sector turístico.
El turismo y el sector agropecuario son los principales motores económicos de
las tierras de montaña y, por lo tanto, son un elemento esencial para la viabilidad de
los propios pueblos.
Durante los últimos quince días, Goiat ha matado a quince ovejas, dos potros,
una yegua adulta y dos osos machos jóvenes. El seguimiento vía GPS indica que es
un animal que se acerca sin temor a los pueblos y se está acostumbrando a la presencia del ser humano.
Territorios como el Aran, donde la actividad ganadera y turístico-deportiva ejercen una importante presión sobre la montaña, inevitablemente supondrán una «humanización» de los osos, lo cual puede minimizar el temor de dichos animales al
encuentro con el ser humano.
En una creciente población de osos, y podríamos afirmar que es un hecho estadístico, la aparición de ejemplares más agresivos y peligrosos como es el caso de
Goiat implica que dichos ejemplares deban ser controlados de tal manera que minimicen los riegos para el resto de los habitantes de la montaña.
Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente:
Propuesta de resolución

El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
1. Elaborar un informe técnico actualizado por parte de los responsables del
proyecto en el que se analicen los niveles de riesgo derivados por la población de
osos en su conjunto, y en particular por el macho Goiat, y presentar dicho informe
en sede parlamentaria en el plazo de un mes desde la aprobación de la presente resolución.
2. Establecer medidas adicionales de seguridad frente al oso Goiat o ante cualquier otro ejemplar de oso que pueda aparecer y que tenga un comportamiento más
agresivo de lo normal, o que suponga un peligro para la coexistencia con la población humana de la zona y su sostenibilidad futura.
3. Definir el tamaño y las características de la población viable objetivo de oso
pardo, y establecer un protocolo de seguimiento y actuación excepcional en caso de
que la población de osos o sus características excedan las establecidas.
Palacio del Parlamento, 10 de julio de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Javier Rivas Escamilla, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el suport a la candidatura d’Aran perquè
sigui declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
250-01112/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65382 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Sonia Sierra Infante, diputada,
Javier Rivas Escamilla, diputat del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb
el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la
Proposta de resolució de suport a la candidatura de la Vall d’Aran a Patrimoni de la
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Humanitat Natural i Cultural, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de
Cultura, amb el text següent:
Exposició de motius

El Conselh Generau d’Aran ha començat a treballar en el desenvolupament i
preparació de l’expedient de la candidatura de Patrimoni Natural i Cultural com a
Patrimoni de la Humanitat per part de la UNESCO. Aquesta candidatura té com
a eixos centrals les seves infraestructures esportives, lúdiques i hoteleres i la seva
restauració i gastronomia tradicional. També seran claus per la candidatura, la declaració de Patrimoni de la Humanitat de la que formaran part el conjunt d’esglésies
araneses. Amb aquesta candidatura, també es vol potenciar la festa dels Barbacans
al carnestoltes, que és l’escenificació de l’anomenat «Bal der Os».
La Vall d’Aran té una espectacular barreja de patrimoni natural i cultural amb
els seus pobles, les seves esglésies, la seva història, la seva cultura envoltats de paisatges de gran bellesa paisatgística i riquesa mediambiental.
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 donar suport a la
candidatura de la Vall d’Aran com a Patrimoni Natural i Cultural com a Patrimoni
de la Humanitat per part de la UNESCO.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Sonia Sierra Infante, Javier Rivas
Escamilla, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre el compliment dels acords de pau a
Colòmbia
250-01113/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 65420 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup
Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució pel
compliment dels acords de Pau a Colòmbia, per tal que sigui substanciada davant la
Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència,
amb el text següent:
El 30 de desembre de 2016, fa ja gairebé sis mesos, en virtut del procés de pau
acordat a l’Havana pel govern i les FARC, es va aprovar una llei d’àmplia amnistia
per a aquelles persones privades de la seva llibertat pel conflicte armat.
No obstant això, una gran quantitat d’ells, allotjats en unitats del sistema penitenciari colombià, en pèssimes condicions, tal com la pròpia Cort Constitucional
Colombiana ho va reconèixer fa 20 anys enrere, segueixen privats del seu dret a la
llibertat.
No hi ha cap raó per mantenir empresonades i empresonats a milers de presoners
polítics, especialment als que es troben acollits per l’Acord de Pau entre el Govern
i les FARC-EP, els qui en compliment del pactat i de la Llei 1820 haurien d’haver
estat alliberats des del 31 de desembre de 2016, per estar processats o condemnats
per pertànyer o col·laborar amb les FARC-EP o per ser reconeguts per aquesta organització com a membres.
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Per aquesta raó 1346 presoners polítics estan en vaga de fam des de fa més de
15 dies.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer a els gestions necessàries davant
les autoritats colombianes perquè:
1. Expressi la nostre solidaritat amb els presoners polítics colombians que duen
a terme la vaga de fam per tal que es compleixi la llei.
2. Condemni l’incompliment dels acords de Pau per part del Govern Colombià i
exhorti a les autoritats colombianes a avançar en la consolidació de la pau, la llibertat i els drets humans a Colòmbia.
Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP

Proposta de resolució sobre el centre de dia per a la gent gran de
Trinitat Vella, de Barcelona
250-01114/11
PRESENTACIÓ: GP CS, GP SOC, GP CSP, GP PPC, GP CUP-CC
Reg. 65454 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

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 sobre el
centre de dia per a la Gent Gran de Trinitat Vella, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb caràcter d’urgència extraordinària,
atesa la gravetat i immediatesa d’aquesta problemàtica, amb el text següent:
Exposició de motius

El centre de dia per a la Gent Gran de Trinitat Vella és un centre d’iniciativa pública que acull a 25 usuaris al barri Trinitat Vella de Barcelona. Com ja va ocórrer
en 2016, en el mes d’agost té previst tancar tres setmanes, deixant sense servei als
usuaris. L’associació de veïns d’aquet barri alerta de la precària situació econòmica
que pateixen molts dels usuaris, a més la seva alimentació es veurà malmesa a causa
del tancament del centre a l’agost, ja que depenen del centre de dia per mantenir una
dieta suficient, sana i equilibrada.
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 mantenir obert el
centre de dia per a la Gent Gran de Trinitat Vella durant el mes d’agost, i, en cas de
tancament temporal, oferir una alternativa als usuaris.
Palau del Parlament, 7 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, GP Cs; Eva Granados Galiano, GP SOC; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Alejandro Fernández Álvarez, GP PPC; Anna Gabriel i
Sabaté, GP CUP-CC, portaveus

3.10.25. Propostes de resolució

59

BOPC 472
20 de juliol de 2017

Proposta de resolució sobre la gestió i la dotació pressupostària per
a la prestació del servei del Centre Cívic Fontsanta i dels casals de
gent gran de Sant Ildefons i de la Riera, de Cornellà de Llobregat
250-01115/11
PRESENTACIÓ: GP SOC
Reg. 65514 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la gestió i la dotació
pressupostària per a la prestació del servei dels equipaments Centre Cívic Fontsanta,
Casal de la Gent Gran de Sant Ildefons i Casal de la Gent Gran de Riera de Cornellà de Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i
Famílies, amb el text següent:
Exposició de motius

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies compta amb una sèrie
d’equipaments cívics públics de participació i convivència oberts a tothom, que tenen com objectiu vertebrar la comunitat per afavorir la cohesió social, l’equitat,
promoure la transmissió de valors cívics i comunitaris que permetin la millora de
la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes mitjançant un conjunta de serveis i
recursos a l’abast de tota la comunitat. Tenen per objecte l’empoderament de les
persones i les entitats a través del desenvolupament comunitari, social, cultural i de
lleure i el foment de l’associacionisme, la cultura del voluntariat i la participació ciutadana com a elements que afavoreixen la convivència, el civisme i la inclusió social.
Aquests equipaments fonamenten la seva actuació en dos pilars bàsics: la consideració de la persona des d’una vessant global, personal, familiar, social i comunitària,
i la proximitat a les persones i al territori amb la participació de tots els agents implicats en el disseny de possibilitats d’actuació.
A Cornellà de Llobregat existeixen equipaments de dues administracions: la local i l’autonòmica. Històricament, a la ciutat, no hi ha hagut integració entre la xarxa
d’equipaments cívics municipals i els de la Generalitat. Són equipaments comunitaris, en alguns casos de caràcter plurigeneracional, que tenen com a funció la dinamització sociocultural de l’entorn, a través de programes d’activitats i serveis realitzats amb la participació dels usuaris emmarcats dins un barri o una zona.
La majoria d’equipaments cívics de la ciutat són de titularitat municipal, però hi
ha tres de titularitat de la Generalitat de Catalunya: el Centre Cívic Fontsanta, el Casal de la Gent Gran de Sant Ildefons i el Casal de la Gent Gran de Riera.
Més enllà de la coordinació necessària, és imprescindible plantejar la integració
de tots els equipaments de la ciutat de Cornellà de Llobregat en una única xarxa pública que correspondria gestionar a l’Ajuntament, com l’administració més propera
a la ciutadania i, per tant, com a primer garant del grau d’efectivitat d’aquests espais
públics. A més, la crisi econòmica i la disminució dels recursos públics fan que urgeixi unificar la gestió d’aquests equipaments per tal d’optimitzar els recursos de
què disposen pel seu funcionament i les seves activitats. La forma com s’ha produït
i concretat en les darreres dècades la gestió d’aquests equipaments fa que s’hagi de
plantejar un altre model de gestió més proper, més compromès i més relacionat amb
l’entorn comunitari organitzat. És per aquest motiu que no té sentit continuar amb
aquesta gestió dispar d’equipaments.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a iniciar les converses amb l’Ajuntament de Cornellà per conveniar el canvi de gestió dels equipaments
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Centre Cívic Fontsanta, Casal de la Gent Gran de Sant Ildefons i Casal de la Gent
Gran de Riera, de la Generalitat de Catalunya, per a que passin a formar part de
l’àmbit de gestió de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i, a la vegada, garantir el
traspàs de les dotacions pressupostàries que permeten el seu funcionament.
Palau del Parlament, 6 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, diputat, GP SOC

Proposta de resolució sobre les permutes entre membres del Cos de
Mossos d’Esquadra i membres de les policies locals
250-01116/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65633 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Carlos Sánchez Martín, diputat
del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164
i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les permutes entre membres del cos de Mossos d’Esquadra i membres de les policies locals,
per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent:
Exposició de motius

El Decret 233/2002, de 25 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament d’accés,
promoció i mobilitat de les policies locals regula, entre d’altres molts aspectes, el
règim pel qual es poden tramitar i efectuar permutes entre membres dels cossos policials de Catalunya.
És per això, que l’article 54 d’aquesta norma estableix que «els funcionaris i
funcionàries de carrera en actiu dels cossos de policia local dels municipis situats
en el territori de Catalunya i del cos de mossos d’esquadra poden permutar el seus
llocs de treball, d’acord amb els requisits i les condicions establerts en aquest Reglament».
Aquests requisits els estableix l’article 55, segons el qual l’autorització de la permuta resta subjecta al compliment dels requisits següents:
a) Que ambdós funcionaris o funcionàries de carrera es trobin en la situació de
servei actiu respecte de l’Administració d’origen.
b) Que els funcionaris o funcionàries ocupin els llocs a permutar amb destinació
definitiva i que hagin transcorregut com a mínim dos anys des de l’obtenció d’aquesta destinació definitiva.
c) Que els funcionaris o funcionàries siguin de la mateixa categoria del cos de
policia local o, si escau, d’una categoria equiparada del cos de mossos d’esquadra.
d) Que ambdós funcionaris o funcionàries no superin l’edat establerta legalment
per passar a la situació de segona activitat per raó de l’edat.
e) Que hi hagi els informes favorables previstos a l’article 57 d’aquest Reglament.
Així mateix, l’article 59 concreta que «en el cas de permutes entre personal funcionari d’un cos de policia local i del cos de mossos d’esquadra, l’autorització de
permuta correspon, amb els informes previs favorables, a l’alcalde o l’alcaldessa,
sens perjudici de les delegacions legalment previstes, i a l’òrgan competent per autoritzar les permutes de destinacions entre funcionariat del cos de mossos d’esquadra».
Des de la seva aprovació l’any 2003, han estat molts policies locals els qui han
aprofitat aquesta norma per poder permutar entre les diferents administracions locals, però a la mateixa hora, no es té coneixement de que s’hagi autoritzat cap per3.10.25. Propostes de resolució

61

BOPC 472
20 de juliol de 2017

muta entre un membre d’una policia local i un Mosso d’Esquadra, tot i haver-hi una
previsió legal en el Decret 233/2002, del 25 de setembre.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat, i en concret el departament d’Interior, a elaborar i presentarà en seu parlamentària, en el termini
màxim de tres mesos des de l’aprovació de la present resolució, un informe detallat
sobre
– El nombre de permutes sol·licitades a la Generalitat entre membres del cos de
Mossos d’Esquadra i membres de les policies locals des de l’any 2003
– D’aquestes resolucions, quantes han estat denegatòries
– D’aquestes resolucions denegatòries
• quantes han estat denegatòries per silenci administratiu
• quantes han estat denegatòries per denegatòria expressa
• quins han estats els motius de la denegatòria
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Carlos Sánchez Martín, diputat, GP Cs

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-01117/11
PRESENTACIÓ: GP CS
Reg. 65636 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlamento

Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto, Jorge Soler González, diputado
del Grup Parlamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución
sobre la endometriosis, para que sea sustanciada ante la Comissió de Salut, con el
siguiente texto:
Exposición de motivos

La endometriosis es una enfermedad crónica y recurrente que posee porcentajes
de incidencia en torno al 15% del total de las mujeres en nuestro país. Sin embargo,
el número detallado total de personas afectadas por esta patología es desconocido
ya que hasta el momento no se han recogido datos de manera sistemática para poder
analizar mejor su incidencia y prevalencia, así como tampoco las complicaciones y
necesidades que surgen en el transcurso de la misma.
Existen elementos complejos asociados a esta patología: sintomatología diversa,
falta de conocimientos concretos sobre sintomatología por parte de los profesionales sanitarios, diagnósticos ampliamente dilatados en el tiempo que empeoran las
posibilidades de diagnóstico, necesidad de utilización de tratamientos de reproducción asistida.
Por todo lo anterior, desde el Grupo Parlamentario de Ciudadanos consideramos preciso que se cree un registro de pacientes afectadas por endometriosis a fin
de mejorar el conocimiento sobre esta patología, y poder desarrollar así estrategias
efectivas, tratamientos y cuidados que puedan satisfacer las necesidades de estas
pacientes.
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Propuesta de resolución

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Generalitat a crear un registro
de pacientes afectadas por endometriosis que contenga datos recogidos por todos
los servicios de ginecología, relativos a incidencia, necesidad de ingresos, número
de cirugías, demora diagnostica, complicaciones de cirugías, porcentajes de mujeres estériles y necesidades de fecundación in vitro, así como demora en el acceso a
dichos servicios.
Palacio del Parlamento, 12 de julio de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portavoz adjunto; Jorge Soler González, diputado, GP Cs

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’àmbit geogràfic
i administratiu del Lluçanès i el desenvolupament d’un pla pilot
d’experimentació comarcal
250-01118/11
PRESENTACIÓ: GP JS
Reg. 65745 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta
la Proposta de resolució de reconeixement de l’àmbit geogràfic i administratiu del
Lluçanès i el desenvolupament d’un Pla pilot d’experimentació comarcal, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Governació, Administracions Públiques i
Habitatge, amb el text següent:
Exposició de motius

Davant de la demanda de la gran majoria de municipis del Lluçanès, amb independència del seu color polític i amb independència del resultat que es va produir
a cadascun d’ells en la consulta realitzada el passat 26 de juliol del 2015, de cercar
vies de consens.
En línia amb l’acord de Santa Creu, previ a la consulta, i en línia amb els acords
de la reunió d’Olost del passat 1 d’Octubre del 2016, des del Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, es va traslladar l’encàrrec, durant tot
aquest temps, de trobar una fórmula de consens per mantenir la voluntat de seguir
treballant de manera conjunta per part dels 13 municipis, i establir, mitjançant adscripció voluntària, una prova pilot de funcionament comarcal del Lluçanès.
La proposta del Departament de Governació ha de tenir com a trets fonamentals
els que es detallen en aquesta proposta de resolució.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Junts pel Sí presenta la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya:
Primer. Manifesta la seva adhesió i ple suport a la proposta efectuada pel Departament de Governació i Administracions Públiques i Habitatge, i traslladada a tots
els grups parlamentaris que es concreta en els següents termes:
1. Creació d’una prova pilot de funcionament comarcal del Lluçanès, amb l’aprovació dels seus Estatuts de funcionament, en el termini màxim d’entre 1 i 3 mesos, a
partir del moment d’aprovació de la Proposta de Resolució del Parlament.
2. Creació, com a òrgan de govern, d’un Consell d’Alcaldes, que defineixi les línies estratègiques i els plans de treball a dur a terme en els propers anys.
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3. El seu òrgan de gestió serà, preferentment, el Consorci del Lluçanès, que actuaria per encàrrec del Consell d’Alcaldes. Es tracta d’un òrgan ja existent que al llarg
deis darrers anys ha estat un bon exemple de treball mancomunat.
4. Aquesta fórmula com a prova pilot permetrà seguir treballant amb els Consells Comarcals als quals pertanyen els municipis del Lluçanès i fins i tot, poder ferho amb d’altres municipis que no formen part del Lluçanès.
5. El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, es
compromet a cercar els recursos necessaris per tal de garantir el finançament dels
nous projectes que, a partir de la creació d’aquesta prova pilot, decideixin tirar endavant; això es materialitzarà en el marc d’una taula conjunta entre ambdues parts
(Consell d’Alcaldes i Secretaria d’Administracions Locals) que avaluarà les propostes per tal de preservar els criteris d’eficiència, evitar les duplicitats i garantir la seva
sostenibilitat.
6. El Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, es
compromet a incloure dins dels documents del procés de debat GovernsLocals.cat,
que seran lliurats al Parlament de Catalunya, com a base per a la redacció de les
futures lleis deis governs locals de Catalunya, el reconeixement de l’àmbit del Lluçanès com a realitat comarcal.
7. Reconèixer l’àmbit del Lluçanès que el formen els seus tretze municipis: Alpens, Llu a, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant Agustí de Lluçanès, Sant
Bartomeu del Grau, Sant Boi del Lluçanès, Sant Feliu Sasserra, Sant Martí d’Albars,
Sobremunt i Santa Maria de Merles.
Segon. Insta al Govern de la Generalitat, en concret al Departament de Governació, Administracions Publiques i Habitatge, que amb la màxima celeritat i el menor
temps possible desplegui al territori del Lluçanès els compromisos adoptats i que es
fan costar en l’apartat Primer d’aquesta resolució.
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei d’urgències
nocturnes al CAP Cervelló
250-01119/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 65764 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, diputada
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre l’obertura del servei d’urgències nocturnes al CAP de Cervelló, per tal que
sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

La ciutadania de Cervelló manté una demanda persistent per a l’obertura d’un
servei d’urgències mèdiques nocturnes al municipi. La manca d’aquest servei afecta
la totalitat de la població, 8.861 persones, i sobretot a aquella que compta amb necessitats d’atenció continuada: les persones majors de 65 anys, el 15%, i els menors
de 15 anys, el 17% de la població.
Quan es produeix una emergència fora de l’horari de visites, que és de 8:00 del
matí a 20:00 de la tarda, les persones tenen tres opcions –segons la informació que
facilita la Generalitat:
3.10.25. Propostes de resolució
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a) Acudir al CAP de Vallirana, el servei del qual acaba a les 23h, per tant, tampoc compta amb servei d’urgències nocturnes, motiu pel qual les veïnes i veïns de
Vallirana també han sol·licitat la reobertura corresponent. A més, s’ha de considerar
que si el pacient utilitza transport públic, el trajecte és de 44 minuts.
b) Acudir al CAP del Serral de Sant Vicenç dels Horts que sí que compta amb un
servei 24 hores. Aquest CAP es troba a 50 minuts anant en transport públic - entre
la durada del trajecte en bus i el desplaçament a peu.
c) Trucar al servei d’ambulàncies mitjançant el telèfon 061. No obstant això, en
la pràctica quotidiana, en cas de urgències nocturnes la població de l’Ajuntament de
Cervelló es dirigeix a l’Hospital Moisès Broggi de Sant Joan Despí i al CUAP de
Sant Andreu de la Barca, amb l’inconvenient que el transport públic durant la setmana finalitza a les 23h.
El problema de l’atenció mèdica, tant la regular com la d’emergències en el municipi de Cervelló, s’agreuja durant la època estival perquè el servei d’atenció primària està compartit entre aquest municipi i Vallirana. El personal mèdic composat
per 11 persones no és substituïda en els períodes vocacionals, cosa que comporta la
manca de servei mèdic a les tardes i les nits.
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a:
1. Obrir el servei d’urgències mèdiques nocturnes en el CAP de Cervelló en un
termini màxim de 6 mesos.
2. Cobrir de forma efectiva el servei mèdic durant l’època estival al CAP de Cervelló.
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2017
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, diputada, GP CSP

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències
nocturnes del CAP Sant Pere de Ribes
250-01120/11
PRESENTACIÓ: GP CSP
Reg. 65765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt, Àngels Martínez Castells, diputada
del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP de Sant Pere de Ribes, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent:
Exposició de motius

A l’estiu de 2011, el servei d’urgències nocturnes de Sant Pere de Ribes es va tancar en aplicació del Pla d’Ordenació de l’Atenció Urgent de la Conselleria de Salut.
El tancament venia precedit per insistents mobilitzacions de la ciutadania i del personal sanitari en protesta per un servei que atenia de mitjana a 20 persones per nit.
El tancament d’aquest servei afecta a la totalitat del municipi, a 29.842 habitants; i
especialment a les persones que requereixen atenció mèdica permanent i continuada com la població entre els 0 i 14 anys, que representa el 18%, o aquelles que tenen
més de 65 anys, que són un 15%.
3.10.25. Propostes de resolució
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Els horaris dels dos Centres d’Atenció Primària en el municipi són de 8h. a 21h.
Les persones que necessiten servei d’urgències fora d’aquest horari són remeses a
l’Hospital de Sant Camil. El trasllat és costós per a aquelles persones que necessiten
utilitzar transport públic perquè el servei tanca a partir de les 23h. en la majoria dels
nuclis urbans de la localitat.
A dia d’avui, després de gairebé 6 anys del tancament del servei d’urgències
nocturnes, és evident que les veïnes i veïns de Sant Pere de Ribes han vist reduït
significativament l’accés al seu dret a un servei sanitari de qualitat. I no es compleix
amb una part crucial de la definició d’atenció urgent del Pla nacional d’urgències de
Catalunya: aquella que no admet demora en relació amb el potencial risc vital o a la
percepció del ciutadà de la necessitat d’atenció immediata.
Atès al compliment del punt 2 de la disposició addicional 59 del títol XI dels
pressupostos de la Generalitat de Catalunya de 2017 que indica «El Govern, dins les
disponibilitats pressupostàries per al 2017, ha de garantir la restitució dels horaris de
vint-i-quatre hores, és a dir l’atenció continuada, als centres d’atenció primària que
s’han tancat en els darrers sis anys»,
Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la
següent:
Proposta de resolució

El Parlament insta el Govern a:
1. Reobrir el servei d’urgències nocturnes del CAP de Sant Pere de Ribes, garantint l’atenció continuada els 7 dies de la setmana, 365 dies a l’any, en el termini
de 4 mesos.
Palau del Parlament, 12 de juliol de 2017
Albano Dante Fachin Pozzi, portaveu adjunt; Àngels Martínez Castells, diputada, GP CSP

Proposta de resolució sobre el suport a les vies legals i segures
d’accés al dret d’asil i sobre l’exercici del dret a la llibertat de
circulació
250-01127/11
PRESENTACIÓ: GP JS, GP CSP, GP CUP-CC
Reg. 66535 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 20.07.2017

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Joan
Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot,
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu 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, presenten la Proposta de resolució sobre el suport a
les vies legals i segures d’accés al dret d’asil i per a l’exercici del dret a la llibertat
de circulació, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text
següent i amb caràcter d’urgència extraordinària d’acord a l’article 105, apartat 4 del
Reglament,
Exposició de motius

Les vies legals i segures són mecanismes que es desprenen de les polítiques públiques dels estats per tal de garantir l’exercici del dret a la lliure circulació i facilitar
el dret a l’asil de les persones desplaçades forçosament, preservant-ne tant la vida
com la seva integritat i dignitat. El seu establiment garanteix menys morts, menys
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riscos, menys tràfic d’essers humans, menys vulneracions de drets humans i menys
patiment.
Avui, els estats europeus –i l’espanyol en particular– obvien la seva coresponsabilitat en els desplaçaments forcats i no només no les faciliten sinó que les restringeixen, impedint que un gran nombre de persones necessitades de protecció
internacional puguin accedir a la Unió Europea, abocant-les a emprar com a única
alternativa rutes plenes de riscos i incerteses. El resultat són desenes de milers de
persones ofegades a la Mediterrània els darrers anys. Només l’any 2016 es van registrar 5.098 morts a les seves aigües.
Aquesta situació és rellevant contextualitzar-la en un marc global, amb dades
de 2015 –les darreres que es coneixen sobre desplaçaments forçats–, essent l’any de
major intensitat de l’anomenada «crisi de refugiats», i que presenten rècords esfereïdors: 21,3 milions de persones refugiades, el nombre més elevat des de la dècada
dels anys 90; 40,8 milions de persones desplaçades internes, un nombre mai assolit a la història; i 3,2 milions de sol·licitants d’asil, el nombre més alt mai registrat.
El 2016 la situació es va estabilitzar en un nivell de gravetat tan alt que obliga a
actuacions no només d’emergència, sinó a replantejar-se canvis estructurals basats
en el compliment de la Declaració Universal dels Drets Humans, les convencions
i els acords que se’n deriven i en la legislació internacional vigent, així com també
a impulsar nous mecanismes de reforç per fer front a aquest augment continuat de
desplaçaments forçats.
Per contra, les reaccions de la Unió Europea i dels seus estats membres a aquestes necessitats posen de manifest un camí en una direcció oposada. La solució
proposada de l’establiment d’un sistema de reubicació per quotes de les persones
sol·licitants de protecció internacional estancades a Grècia i a Italià no només desuniversalitza el dret a l’asil perquè el restringeix a tres nacionalitats, sinó també perquè el limita a 160.000 places a la Unió Europea per a una població d’acollida de
més de 500 milions de persones i en una crisi que en va fer arribar més d’un milió.
Es pot dir el mateix de les 22.504 places del programa de reassentament de sol·licitants de protecció internacional des de països de fora de la Unió Europea.
La gestió dels programes de reubicació i reassentament no ha estat millor i tant la
Unió Europea com els seus estats han mostrat la seva incapacitat i manca de voluntat política d’acollida havent executat només el 23,3% del conjunt dels compromisos
a falta de dos mesos per a que s’esgoti el termini per a fer-ho. En dos anys a tota
Europa només han estat reubicades 20.869 persones i 16.419 reassentades, mentre
que des d’inicis de 2017 ja n’han arribat 116.000 de forma irregular i n’han mort al
mar més de 2.300.
L’Estat espanyol per la seva part es troba significativament per sota de la ja ínfima mitjana europea, havent executat només el 4,57% de les 19.449 places dels compromisos de reubicació i 418 de les 1.449 de reassentament. Aquesta és una situació
inadmissible ja que l’execució dels compromisos ha de ser periòdic i aquests s’emmarquen en normatives d’obligat compliment i, per tant, són exigibles. Més, quan
aquesta és una de les poques formes d’accés vigent a través d’una via legal i segura.
Mentrestant, desenes de milers de persones malviuen, a vegades en condicions
infrahumanes, en centres de detenció, camps de persones refugiades o atrapades en
el trànsit a Grècia i Italià, així com en països de la ruta dels Balcans cap a l’Europa
central o a les ciutats autònomes de Ceuta i Melilla a l’Estat espanyol.
És especialment preocupant la situació dels i les menors no acompanyades. El
2015 l’Europol informava de la desaparició de 10.000 menors refugiats i refugiades.
El 2016 van arribar a Italià 25.846 menors no acompanyats, essent el 92% dels menors arribats. A Grècia pràcticament la meitat dels 2.100 menors no acompanyats
registrats no tenen plaça en centres d’acollida, de manera que el 18% es troben en
centres de retenció i detenció per llargs períodes i sovint amb adults - vulnerant la
llei nacional i les directives europees de protecció de menors–, i el 25% d’aquests
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menors viuen en camps oberts, on sovint cauen en la prostitució infantil, igual que
els milers de menors que no es registren perquè no volen quedar-se a Grècia.
En aquest context el Govern de l’Estat espanyol no s’ha distingit dins de la Unió
Europea per la seva defensa dels drets de les persones migrants i refugiades, ans al
contrari. En un principi es va oposar a entrar en la redistribució de les quotes de places del programa de reubicació. Més tard va signar l’acord amb Turquia que permet
la devolució a aquest país de les persones en situació irregular arribades a territori
europeu a través de les seves fronteres, al considerar-lo un país segur on sol·licitar
la protecció internacional; i que li encarrega la gestió del flux d’arribades regulars a
canvi de milers de milions d’euros.
A Europa s’han aixecat 1.200 kilòmetres de murs fronterers els darrers anys a
països de la ruta del Balcans o a Franca, i l’Estat espanyol no n’és una excepció, sinó
que n’és un dels pioners. Tot i que les arribades de persones a les fronteres de l’Estat
espanyol només suposen l’1% de les entrades irregulars a Europa que reben Grècia i
Itàlia, les seves polítiques migratòries i d’accés a l’asil acumulen nombroses queixes
i demandes interposades per diferents òrgans estatals i internacionals, com el Defensor del Pueblo o el Comissionat de Drets Humans del Consell d’Europa.
Aquest darrer posa de manifest en el seu informe de novembre de 2015 la constant vulneració de drets humans que es produeix a l’anomenada Frontera Sud d’Europa, a Ceuta i Melilla, ciutats separades per tanques de concertines del Regne del
Marroc amb qui són frontereres. El Comissionat, entre altres mesures, reclama a
l’Estat espanyol que posi fi a les expulsions col·lectives i que es garanteixi l’accés a
la protecció internacional i el principi de non-refoulement, substituint les expulsions
per pràctiques respectuoses amb els drets humans.
L’endarreriment reiterat en l’aprovació del reglament de la Llei d’Asil 12/2009 és
significatiu i té un cost molt alt per a les persones necessitades de protecció internacional, ja que és l’eina que podria posar en marxa diversos instruments per facilitar
vies legals i segures d’accés a l’Estat espanyol.
L’establiment d’aquests mecanismes d’entrada pertany a l’àmbit competencial del
mateix Estat i cal mostrar el suport del poble de Catalunya a la seva creació, desenvolupament i implementació.
No obstant això, la Generalitat de Catalunya ha demostrat la seva voluntat d’emprendre des del seu cos de competències accions i mecanismes que, d’una banda,
facilitin la implementació de vies legals i segures, i de l’altra contribueixin a garantir l’accés a l’asil i l’exercici del dret a la llibertat de circulació, així com ha reclamat l’arribada i acollida de refugiats i ha denunciat les mancances i ineficiències del
programa estatal d’acollida.
Les demandes expressades a continuació formen part de les propostes presentades per la plataforma Stop Mare Mortum en el marc de les sessions de l’Intergrup
de protecció internacional a les persones del Parlament de Catalunya.
Per aquests motius, els Grups Parlamentaris presenten la següent:
Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya es posiciona a favor de l’establiment de vies legals i
segures i, en conseqüència:
1. Sol·licita al Govern de la Generalitat que reiteri el seu oferiment per contribuir
a establir un corredor humanitari. El procés d’acollida ha de ser integrador, participat i finançat per la resta d’actors institucionals, socials i cívics catalans.
2. Insta el Govern de la Generalitat a:
2.1. Aprofundir en el disseny i fer possible l’execució del programa per a estudiants universitaris refugiats que ha posat en marxa el Comitè per a l’Acollida de
les Persones Refugiades, en col·laboració amb el conjunt d’universitats catalanes,
l’ACUP i la Secretaria d’Universitats i Recerca, que té com a objectiu que un grup
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3.10.25. Propostes de resolució

de 100 estudiants universitaris refugiats amb equilibri de gènere, puguin prosseguir
els seus estudis a Catalunya.
2.2. Ampliar l’experiència més enllà de l’àmbit universitari i seguir facilitant el
procés per a joves que vulguin cursar cicles formatius de grau mitjà o superior, per
ampliar el ventall de persones que puguin tenir accés a aquesta possibilitat, i pels
joves que ja han complert els 18 anys però que no han pogut accedir o finalitzar el
batxillerat.
3. Constata que l’arribada de menors no acompanyats sobrepassa les competències adscrites al sistema d’atenció a la infància i l’adolescència i necessita d’una
actuació global, situada en un perímetre més ampli propi d’una onada migratòria, i
sol·licita al Govern de la Generalitat la creació d’un programa d’acollida per a menors no acompanyats (MENA) en els països inclosos en els programes de reubicació
i reassentament de la Unió Europea, que permeti millorar la seva acollida en condicions de seguretat i adequació al seu projecte migratori d’emancipació i accés a la
ciutadania. També insta el Govern a:
3.1. Identificar el número de places i serveis per MENA refugiats que el Govern,
en cooperació amb les xarxes d’atenció social, educativa, de salut, d’habitatge i d’inserció laboral, en cooperació amb els ens locals i les entitats socials, poden oferir
actualment, així com aquelles que podrien oferir a mig termini per poder-ne garantir una acollida integral, per a poder desplegar el programa. El nombre de places,
serveis i equipaments s’ha de basar en recursos físics, tècnics, humans i econòmics.
3.2. Instar el Govern de l’Estat espanyol a flexibilitzar els criteris per tal d’agilitzar els processos de reunificació familiar: ampliar els supòsits de reagrupament de
família extensa, així com propiciar l’accés a la ciutadania dels MENA refugiats una
vegada esdevinguin majors d’edat.
4. Insta el Govern de la Generalitat a reclamar a l’Estat espanyol el compliment
de la resolució de l’Organització Marítima Internacional (resolució A.871 (20)), segons la qual els estats han de facilitar-li mensualment informació sobre els casos de
polissonatge en el propi territori. En cas d’incompliment, el Govern de la Generalitat demanarà les dades de polissonatge a l’Estat espanyol i les facilitarà a la OMI.
5. Insta al Govern de la Generalitat que insti a l’Estat espanyol a establir un protocol pels casos de polissonatge a les Autoritats Portuàries de Barcelona i Tarragona, que sigui d’obligat compliment, per tal de facilitar l’assistència social, lletrada i
d’intèrpret tan aviat es tingui coneixement de l’existència d’un polissó, així com en
el moment de realitzar la primera entrevista per les autoritats pertinents, amb independència de si els polissons han manifestat la seva intenció d’entrar a l’Estat espanyol o sol·licitar l’asil.
6. Sol·licita que s’incentivi la inclusió en el proper Pla Anual i Pla Director de Cooperació de l’Agencia Catalana per al Desenvolupament (ACCD) l’actuació estable
i a llarg termini d’entitats defensores de drets humans, que treballen amb població
refugiada, per tal de realitzar un monitoratge de les vulneracions de drets humans i
donar suport a l’accés a la protecció internacional.
7. Sol·licita al Govern de la Generalitat que reforci les accions d’acollida amb població refugiada als territoris de la frontera sud.
8. Insta el Govern de la Generalitat a seguir promovent la millora dels mecanismes de coordinació entre els diferents departaments que realitzen acció exterior per
a una coherència de polítiques.
9. Reiterar les següents demandes al Govern espanyol:
9.1. Reclamar el compliment dels seus compromisos a la UE de reassentament
i reubicació abans de juliol i setembre de 2017 respectivament, i que actualment ja
incompleix els terminis d’execució.
9.2. Reclamar el desenvolupament del reglament de la Llei d’Asil 12/2009.
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9.3. Reclamar l’establiment dels mecanismes corresponents per poder sol·licitar
la protecció internacional en ambaixades i consolats de tercers països, tant en el país
d’origen com en països de trànsit.
9.4. Reclamar la retirada de l’obligatorietat del visat de trànsit als aeroports.
9.5. Reclamar l’arribada de menors no acompanyats a Catalunya dins els programes de reubicació i reassentament.
9.6. Reclamar la retirada del suport a l’acord entre la UE i Turquia i instar tant el
Govern espanyol com el Consell de la UE i la Comissió Europea perquè suspenguin
de forma immediata cautelar la seva aplicació.
9.7. Reclamar el tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers.
9.8. Reclamar que advoqui per una veritable agència de salvament marítim i per
facilitar les vies segures d’arribada a Europa.
10. Insta el Govern de la Generalitat a que insti al Govern de l’Estat espanyol a
aprovar l’establiment d’un corredor humanitari que garanteixi l’arribada a Catalunya de persones de forma legal i segura, i que l’estada d’aquestes persones no tingui
una durada determinada ni limitacions laborals ni d’accés a la nacionalitat.
11. Insta el Govern de la Generalitat a que insti al Govern de l’estat espanyol a
aplicar programes d’admissió humanitària, sense una durada determinada ni limitacions laborals o d’accés a la nacionalitat, permetent a les persones modificar el seu
estatut d’admès o tolerat a territori comunitari.
12. Insta el Govern de la Generalitat a que insti al Govern de l’Estat espanyol
a treballar per l’actualització del concepte de persona refugiada a tota persona que
es veu obligada a abandonar el seu país per motius econòmics, socials, culturals i
ambientals.
13. Insta al govern de la Generalitat a reclamar al Govern de l’Espanyol la finalització de les devolucions en calent i altres pràctiques que vulneren els drets humans
a la frontera sud.
Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
Marta Rovira i Vergés, GP JS; Joan Coscubiela Conesa, GP CSP; Anna Gabriel
i Sabaté, GP CUP-CC, portaveus

TRAMESA AL PLE

Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 20.07.2017.

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE
REDUCCIÓ DELS TERMINIS

Sol·licitud: GP JS, GP CSP, GP CUP-CC (reg. 66535).
D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitada pel procediment d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que
són fixats en el procediment d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: atesa la tramitació d’urgència extraordinària acordada, 2 dies hàbils (del
21.07.2017 al 24.07.2017).
Finiment del termini improrrogable: 25.07.2017; 13:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 20.07.2017.
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4.

Informació

4.40.

Acords, resolucions i comunicacions dels òrgans del Parlament

Calendari de sessions plenàries per al cinquè període de sessions
244-00011/11
ACORD

Mesa del Parlament

La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 18 de juliol de 2017, d’acord amb
el que estableix l’article 81.1 del Reglament, i d’acord amb la Junta de Portaveus, ha
aprovat el calendari indicatiu de sessions plenàries per al cinquè període de sessions
(setembre - desembre 2017):
Setembre: 6 i 7; 20 i 21
Octubre: 4 i 5; 18 i 19
Novembre: 8 i 9; 22 i 23
Desembre: 13 i 14
A reserva de les modificacions que l’actuació del Parlament demani.
Palau del Parlament, 18 de juliol de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

4.45.

Composició dels òrgans del Parlament

4.45.05.

Comissions legislatives

Composició del Grup de Treball sobre els Nadons i els Infants
Desapareguts
409-00008/11
CONSTITUCIÓ I NOMENAMENT D’UNA RELATORA

El Grup de Treball sobre els Nadons i els Infants Desapareguts (tram. 40900008/11) s’ha constituït en la sessió del dia 1 de juny de 2017, d’acord amb l’article 55
del Reglament del Parlament. És integrat pels diputats següents:
Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Magda Casamitjana i Aguilà
Adriana Delgado i Herreros
Grup Parlamentari de Ciutadans
Carmen de Rivera i Pla
Elisabeth Valencia Mimbrero
Grup Parlamentari Socialista
Rafel Bruguera Batalla
Rosa Maria Ibarra Ollé
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Joan Josep Nuet i Pujals
Josep Lluís Franco Rabell
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Fernando Sánchez Costa
Marisa Xandri Pujol
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El Grup de Treball, així mateix, ha nomenat relatora la diputada Magda Casamitjana i Aguilà.
Palau del Parlament, 1 de juny de 2017
La secretària de la Comissió, Magda Casamitjana i Aguilà; la presidenta de la
Comissió, Marta Pascal i Capdevila

4.50.

Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01.

Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 492/XI, sobre la Taula
Nacional de la Infància de Catalunya
290-00462/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65750 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 492/XI sobre la Taula Nacional
de la Infància de Catalunya us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que
s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.
Barcelona, 13 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Annex

Per a donar compte d’aquesta resolució us informo que les actes de la Taula Nacional de la Infància estan en tràmit de signatura i s’han de publicar al portal de la
transparència i a la web del departament. En relació a la memòria del 2015, cal dir
que ja està feta però no publicada. S’estava a l’espera de publicar amb la resta de documents. I quant a la planificació anual de la Taula Nacional 2016 us hem d’aclarir
que no es fan planificacions de la Taula Nacional. Anualment, es fa la planificació
del Pla integral d’Infància.
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290-00468/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65751 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 499/XI sobre la prevenció de les
malalties de transmissió sexual entre els joves us trameto en aquest escrit el resum
de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió
de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.
Barcelona, 13 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Annex

Us fem saber que, segons ens informa el Departament de Salut, el mes de novembre de 2016 es va consensuar en el si de la Comissió Interdepartamental de la Sida a
Catalunya el Pla d’Acció enfront del virus d’immunodeficiència humana (VIH) i altres infeccions de transmissió sexual (ITS) 2016-2020, que és el marc d’acció de les
polítiques que en aquest àmbit es despleguin a Catalunya i que, aprovat per Acord de
Govern el mes de febrer de 2017, busca implantar les mesures necessàries per reduir
la incidència de la infecció per VIH i altres ITS al nostre país.
Aquest Pla ha estat elaborat amb una metodologia participativa que dóna veu a les
institucions, a la comunitat científica, al món local i al tercer sector. En el disseny del
pla han participat prop de 50 organismes i entitats, entre els quals es troben el Departament de Treball, Afers Socials i Família i l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
El col·lectiu jove està considerat d’especial rellevància a l’hora de dissenyar estratègies per prevenir les infeccions de transmissió sexual de forma coordinada amb
tots els agents socials. Per això, aquest Pla inclou actuacions dirigides a aquesta segment poblacional que van des de la millora del monitoratge i l’avaluació establint
innovacions en la recerca, la reducció de la incidència i el retard del diagnòstic del
VIH i altres ITS i la millora de l’atenció integral i la qualitat de vida de les persones
que viuen amb aquestes infeccions, així com promoure una resposta social constructiva fomentant la inclusió social i fent front a l’estigma, tot mantenint els principis d’equitat, respecte a la diversitat i la no discriminació.
Actualment, l’Agència de Salut Pública de Catalunya està coordinant la recollida
d’informació corresponent a l’any 2016 provinent de tots els agents involucrats i en
farà difusió un cop finalitzada.

Fascicle tercer

4.50.01. Compliment de resolucions

73

Control del compliment de la Resolució 505/XI, sobre el tractament
fiscal de les prestacions de suport a l’autonomia en la pròpia llar

BOPC 472
20 de juliol de 2017

290-00474/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65752 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 505/XI sobre el tractament fiscal
de les prestacions de suport a l’autonomia en la pròpia llar, us trameto amb aquest
escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així
com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.
Barcelona, 13 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Annex

Per a donar compte d’aquesta resolució us informo que el Programa de Suport a
l’Autonomia en la pròpia Llar va ser creat pel Departament de Treball, Afers Socials
i Famílies, dins del sistema d’ajuts per a persones naturals, sotmesos al règim jurídic
de les subvencions; cosa que representa que els ajuts tenen la consideració de subvenció que s’atorga a l’empara de la corresponent convocatòria anual i està subjecte a
concurrència competitiva, mitjançant criteris objectius, per atendre de manera prioritària a aquelles persones que acreditin reunir els requisits exigits i tenir una major
necessitat. Però, en cap cas es tracta de prestacions de caràcter universal i subjectiu
atorgades a l’empara de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència i, per tant, no es poden beneficiar del tractament fiscal que preveu l’article 7 x) de la Llei 35/2006, de 28
de novembre de l’IRPF, i que parla en el sentit que les prestacions econòmiques públiques vinculades al servei, per a cures en l’entorn familiar i d’assistència personalitzada que es deriven de la llei de la dependència estan exemptes de tributar per IRPF.
A hores d’ara, els ajuts del programa de suport a l’autonomia de la pròpia llar
no estan assimilats als ajuts de la dependència i, per tant, els seus beneficiaris han
de tributar per IRPF. Així mateix, des de la publicació de l’Ordre BES/6/2002, de
creació del Programa, en el seu article 4, ja quedava determinat que, tot i que el pagament dels ajuts es faria directament a les entitats prestadores del servei, les ajudes
del Programa són de caràcter individual i s’adrecen a persones físiques que necessiten la prestació per a la qual es concedeix l’ajut.
És la doctrina tributària de la Direcció General de Tributs del Ministeri d’Hisenda, la que determina quins ajuts del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies constitueixen renda gravable en l’impost de la renda de les persones físiques
com a rendiment del treball segons l’actual Llei 35/2006, de 28 de novembre, de
l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i de modificació parcial de les lleis
dels impostos sobre societats, sobre la renda de no residents i sobre el patrimoni. En
cap cas el Departament és competent per a determinar la subjecció o no dels ajuts a
l’IRPF, sinó que en aquesta matèria l’administració competent és la Delegació Especial d’Economia i Hisenda espanyola a Barcelona.
Per part del Departament, s’han fet diverses gestions sobre aquesta problemàtica,
però no s’ha aconseguit que aquest organisme de l’Administració General de l’Estat
canviï la seva interpretació al respecte.
Per tal de solucionar aquest greuge es preveuen diferents solucions: aconseguir
que l’Agència Tributària assimili els ajuts de suport a la llar a la dependència, com
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poden ser, per exemple, les prestacions econòmiques vinculades, i en aquest sentit
quedarien exemptes de tributar. Així mateix, el Departament té la voluntat de seguir
intentant aquesta via, però també canviaria la situació la transformació d’aquest programa a servei, objectiu pel qual el Departament treballa des de fa temps.

Control del compliment de la Resolució 509/XI, relativa a l’Informe de
fiscalització 12/2016, sobre Equipaments i Edificis de Catalunya, SA,
corresponent al 2011
290-00478/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65712 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 509/XI, relativa a
l’Informe de fiscalització 12/2016, sobre Equipaments i Edificis de Catalunya, SA,
corresponent al 2011 (tram. 290-00478/11), us informo del següent:
En document annex s’adjunta l’informe de compliment de la Resolució 509/XI,
relativa a l’Informe de fiscalització 12/2016, sobre Equipaments i Edificis de Catalunya, SA, corresponent al 2011.
Barcelona, 12 de juliol de 2017
Oriol Junqueras i Vies, vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

Control del compliment de la Resolució 513/XI, sobre el millorament
del diagnòstic precoç de malalties greus
290-00480/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 65715 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

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 compliment de la Resolució 513/XI, sobre el millorament del diagnòstic precoç de malalties greus, amb número de tramitació 290-00480/11, el control de compliment de la
qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 12 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. 65715).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 07.09.2017 al 29.09.2017) del termini que dispo-

4.50.01. Compliment de resolucions

75

BOPC 472
20 de juliol de 2017

sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
02.10.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

Control del compliment de la Resolució 514/XI, sobre l’alletament
matern
290-00481/11
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA
Reg. 65716 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.07.2017

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 compliment de la Resolució 514/XI, sobre l’alletament matern, amb número de tramitació
290-00481/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.
Barcelona, 12 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. 65716).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 07.09.2017 al 29.09.2017) del termini que disposa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el
02.10.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

Control del compliment de la Resolució 535/XI, sobre els incidents
ocorreguts davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa la nit
del 13 de desembre de 2016
290-00499/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65697 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 535/XI, sobre els
incidents ocorreguts davant de la caserna de la Guàrdia Civil de Manresa la nit del
13 de desembre de 2016 (tram. 290-00499/11), us trameto, en document annex, la
informació facilitada per la Direcció General de la Policia.
Barcelona, 10 de juliol de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
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Annex

Respecte dels incidents ocorreguts el 13 de desembre de 2016 davant la caserna
de la Guàrdia Civil de Manresa –en què una manifestació no comunicada i convocada pels col·lectius Alerta Solidària, Arran, COS, CUP, Endavant i SEPC va acabar
amb llançaments de globus de pintura i crema de fotografies del Rei Felip VI per
part de persones encaputxades–, cal dir que la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra (PG-ME) considera aquest edifici com a punt d’interès policial i la seva
protecció s’inclou específicament en el patrullatge establert en el pla de l’Àrea Bàsica Policial Bages com a prevenció de qualsevol risc i amenaça i, concretament, de
nous atacs d’aquesta mena.
Per altra banda, la PG-ME manté la seva voluntat d’interlocució amb la ciutadania i amb tots aquelles associacions, entitats i col·lectius que legítimament fan ús
de la llibertat d’expressió. Malgrat això, no sempre és possible trobar, en el cas de
determinats col·lectius, representats o portaveus amb qui establir una comunicació
productiva que permeti evitar incidents indesitjables i expressions de violència i odi
contra les persones i de manca de respecte envers les institucions.
En qualsevol cas, la PG-ME continuarà vetllant per la seguretat de la caserna de
la Guàrdia Civil i pel manteniment de l’ordre públic, denunciant qualsevol infracció
a la Llei Orgànica 4/2015 i perseguint tot acte de rellevància penal que es produeixi
per part de persones que actuïn en evident desacord amb la normativa vigent i fora
de les més elementals normes de respecte, civisme i convivència pacífica.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Control del compliment de la Resolució 536/XI, sobre l’atropellament
d’un agent dels Mossos d’Esquadra a Rubí el 15 de desembre de 2016
290-00500/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65698 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 536/XI, sobre l’atropellament d’un agent dels Mossos d’Esquadra a Rubí el 15 de desembre de 2016
(tram. 290-00500/11), us trameto, en document annex, la informació facilitada per
la Direcció General de la Policia.
Barcelona, 10 de juliol de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

El director general de la Policia va comparèixer el passat 1 de març de 2017 per
oferir una explicació exhaustiva i completa dels fets que van tenir lloc el 15 de desembre de 2016 a Rubí. Va fer una exposició clara i acurada del succeït, aportant
dades concretes pel que fa als diversos escenaris en què es van desenvolupar els fets
i oferint detalls precisos de la seqüència temporal dels esdeveniments.
Així mateix, el relat de l’incident feia referència exacte a totes i cadascunes de
les gestions realitzades per part de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra,
tant dels responsables de la investigació i instrucció del cas com dels seus màxims
comandaments, exposant a més la motivació de les decisions que es van prendre.
Per altra banda, s’ha de considerar que la compareixença del director general de la
4.50.01. Compliment de resolucions

77

BOPC 472
20 de juliol de 2017

Policia no només oferia un relat rigorós de l’incident, sinó que també exposava amb
claredat les reaccions diverses que van suscitar determinades decisions i les gestions
que, en conseqüència, es van prendre per destriar els rumors i esclarir els aspectes
més controvertits del succeït.
A més, va atendre i respondre totes les qüestions que se li van formular en seu
parlamentària per part de tots els grups parlamentaris, sense que actualment existeixi cap més dada rellevant que hagi sorgit darrerament, ni es puguin realitzar més
consideracions que les ja exposades amb anterioritat, que únicament reiterarien les
dades i les explicacions que ja es van oferir el passat 1 de març de 2017. Per tots
aquests motius, s’ha de considerar complimentada la resolució.
Actualment, el cas es troba en fase d’instrucció judicial i, com no pot ser d’una
altra manera, la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra atendrà els eventuals
requeriments que el jutjat consideri oportunes. Serà, per tant, en la instància judicial, quan correspongui, on s’hauran de valorar les circumstàncies i les responsabilitats dels fets que van tenir lloc a Rubí el mes de desembre passat.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Control del compliment de la Resolució 583/XI, sobre els detinguts
290-00547/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65699 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableixen els articles 159 i 164.4 del Reglament del Parlament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 583/XI, sobre els
detinguts (número de tramitació 290-00547/11), us trameto, en document annex, la
informació facilitada per la Direcció General de la Policia.
Barcelona, 10 de juliol de 2017
Jordi Jané i Guasch, conseller d’Interior
Annex

Arran de la modificació de l’article 520 de la Llei d’Enjudiciament Criminal introduïda per la Llei orgànica 5/2015, de 27 d’abril, es va incorporar entre els drets
reconeguts a les persones detingudes el dret d’accés als elements de les actuacions
que siguin essencials per impugnar la legalitat de la detenció. En relació amb aquest
dret, la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial va establir un criteri
homogeni per a totes les forces i cossos de seguretat de l’Estat i de les policies autonòmiques, als efectes de garantir que aquest dret fos formalitzat de manera uniforme amb independència del cos policial que practiqués la detenció. D’acord amb el
criteri fixat per aquesta Comissió la complementació d’aquest dret comporta l’obligació de la policia de facilitar a la persona detinguda i al seu lletrat una concreta i
determinada informació i no l’accés a l’atestat.
En concret, la Comissió Nacional de Coordinació de la Policia Judicial va acordar el següent criteri en relació amb aquest dret:
«Se consideran elementos de las actuaciones policiales esenciales para impugnar
la legalidad de la detención y que consisten únicamente en aquella información que
sea fundamental para recurrir o valorar la pertinencia de la detención y que deben
facilitarse al detenido o a su abogado los siguientes:
a) Lugar, fecha y hora de la detención
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b) Lugar, fecha y hora de la comisión del delito
c) Identificación del hecho delictivo que motiva la detención y breve resumen de
los hechos
d) Indicios de los que se deduce la participación del detenido en el hecho delictivo (indicios muy genéricos, ejemplo: reconocimiento por diversas personas pero sin
especificar quienes lo han reconocido; declaración de testigos sin especificar quienes son los testigos; huellas dactilares, etc.)»
Posteriorment, en reunió de 3 d’abril de 2017, l’esmentada Comissió Nacional ha
reiterat aquest mateix criteri.
La Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, les Forces i Cossos de Seguretat
de l’Estat i les restants policies autonòmiques, han ajustat la seva operativa al contingut de l’esmentat acord de la Comissió Nacional, facilitant a la persona detinguda
i al seu lletrat les esmentades informacions, les quals s’incorporen a l’acta d’informació de drets a les persones detingudes.
Atès que la resolució del Parlament incideix sobre el contingut de l’Acord de la
Comissió Nacional, el Departament d’Interior s’ha adreçat al President del Tribunal
Suprem i del Consell General del Poder Judicial, rebent com a resposta que l’operativa a la que fa esment l’esmentada resolució, relativa a garantir l’accés a l’atestat
a les persones detingudes en seu policial, no s’ajusta a la Llei d’Enjudiciament Criminal ni a la Directiva 2010/13/UE, ja que excedeix els termes previstos en aquesta
normativa que fan referència als elements de les actuacions que siguin essencials
per impugnar la legalitat de la detenció. Així mateix, apunta que aquesta operativa
entra en contradicció amb la capacitat que reconeix la pròpia Llei d’Enjudiciament
Criminal a l’autoritat judicial per decretar el secret total o parcial del procediment,
atès que suposaria que donar accés a l’atestat abans que el jutge pugui valorar la conveniència o no de decretat el secret de les actuacions.
Albert Batlle i Bastardas, director general de la Policia

Control del compliment de la Resolució 619/XI, sobre l’elaboració de
la Proposició de llei de la gent gran a Catalunya
290-00582/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ
Reg. 65753 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 619/XI sobre l’elaboració de la
Proposició de llei de la gent gran a Catalunya us trameto amb aquest escrit el resum
de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió
de desenvolupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.
Barcelona, 13 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies
Annex

Us informo dels treballs fets des de la Direcció General de Famílies (DGF)en relació a l’avantprojecte de llei per a l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment
i, així, donar compte del compliment de la Resolució 290-00582/11.

4.50.01. Compliment de resolucions

79

BOPC 472
20 de juliol de 2017

En aquest sentit us faig saber que una de les feines fetes des de la nostra Direcció
General de Famílies (DGF) ha estat detectar i relacionar tot el seguit de programes
diversos dedicats a l’atenció de la gent gran i gestionats des de diferents departaments del Govern;
– Pla de Seguretat Persones Grans (2015-2018) - Dept. Interior.
– Programes lluita contra Maltractament. Campanya Patrimoni Humanitat i Protocols Territorials (DGF - 2012).
– Pla Acompanyament i Protecció Persones Grans (DGF - 2016). Presentat per
la Consellera el 3 octubre 2016.
En un segon moment, s’han anat realitzant trobades amb experts (professionals
universitaris, membres del comitè d’ètica del serveis socials i diferents experts reconeguts).
En un altre ordre de coses, us fem saber que l’avantprojecte que presentarem es
basa en els principis inspiradors que estableix l’ONU l’any 2007, la qual després de
la Convenció sobre Discapacitats, crea un grup de treball per elaborar la que havia
de ser la Convenció per a les Persones Grans. Els principi que estableix són aquests:
– Les persones grans són subjectes de drets.
– Cal garantir que aquests drets siguin realment efectius.
– Cal revisar legislació i adaptar-la per a les persones grans.
– Cal preparar i conscienciar a tota la societat per al seu propi envelliment.
Amb aquests principis, el projecte de llei catalana inicia el seu recorregut i es marca l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la nostra gent gran, entre d’altres. L’objectiu de la iniciativa legislativa és definir i regular els principis rectors de les actuacions del govern en matèria d’actuacions en favor de les persones grans. En concret:
– La participació social i institucional.
– La promoció i drets de els persones grans.
– L’acompanyament en el trànsit a la vellesa.
– La prevenció i protecció contra maltractaments.
Us informem que abans de finalitzar el mes de juliol és previsible que s’aprovi la
tramitació al Consell Executiu.

4.50.02.

Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 104/XI, sobre les actuacions del
Govern a la província de Lleida
390-00104/11
INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ
Reg. 65799 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del
Parlament, 18.07.2017

A la Mesa del Parlament

D’acord amb el que estableix l’article 159 del Reglament del Parlament de Catalunya, i per tal de donar compliment a la Moció 104/XI, sobre les actuacions del
Govern a la província de Lleida (tram. 390-00104/11), us informo del següent:
El 31 de gener de 2017, el Govern va aprovar el Programa de regadius de Catalunya amb l’objectiu de millorar l’abastament d’aigua a les explotacions agrícoles.
Aquest Programa defineix la planificació, l’execució i el control dels regadius que es
desenvoluparà a Catalunya en els pròxims anys. Aquest Programa, que té una durada de dos anys, ja s’ha iniciat i respon al Pla de regadius de Catalunya 2008-2020.
Pel que fa al desplegament de la xarxa secundària del sistema Segarra-Garrigues, situació és la següent:
4.50.02. Compliment de mocions
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1. Xarxa de regulació i transport
Finalitzades les obres de l’estació de bombament de la presa de Rialb i del canal
Segarra-Garrigues.
Es troba en execució la presa d’Albagés, que es preveu finalitzar l’any 2018.
2. Xarxa de distribució del regadiu
Finalitzades les xarxes primàries de tots els sectors (basses, estacions de bombament i canonades d’impulsió).
Finalitzades les xarxes de distribució dels sectors 1, 2 i 3 i de part dels sectors
6, 9 i 12.
Es poden regar un total de 15.728 ha, que representen el 24% de la superfície
total.
3. Concentració parcel·lària
S’han executat obres corresponents a 27.697 ha.
Finalitzades les obres dels sectors 1, 2 i 3 i de part dels sectors 6, 9 i 12.
La construcció del sector o subsectors es realitza sempre que hi hagi un % mínim d’adhesió (50-70%) i es disposi de partida pressupostària.
Les dades estan disponibles al web del Departament d’Agricultura, Ramaderia,
Pesca i Alimentació (DARP).
http://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/desenvolupament-rural/infraestructures-agraries/dar_regadius/regadiu-segarra-garrigues/
Per a la modernització de la zona regable dels canals d’Urgell, el Govern ha
d’afrontar la manca de disponibilitat pressupostària, atès que el cost de l’obra s’estima a l’entorn dels 900 M€. A més, cal tenir en compte que la normativa vigent en
les modernitzacions estableix que l’Administració aporta el 60% del finançament i
els regants el 40% restant. Es tracta d’un canal privat i aquesta obra sempre hauria
d’estar supeditada a la Comunitat de Regants, que ha de tenir la disponibilitat econòmica i financera per poder fer-hi front. La participació dels regants en les obres
de regadiu es regula a l’article 48 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel
qual s’aprova el text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
Pel que fa al projecte Odisseu, dir que és un projecte impulsat per la Fundació del Món Rural (FMR) i l’Associació d’Iniciatives Rurals de Catalunya (ARCA)
que pretén prevenir i frenar la migració juvenil cap al medi urbà i peri-urbà. Això
s’aconseguirà a partir d’un programa que faciliti la inserció laboral dels i les joves
del món rural i que promogui el seu compromís social amb l’àmbit rural. Aquesta
iniciativa actua en el territori de forma transversal sobre els agents que incideixen
en la situació dels joves rurals i durà a terme accions de divulgació i sensibilització
sobre els impactes de la migració juvenil de les zones rurals.
Alhora, també vol afavorir i promoure la integració laboral i l’emprenedoria dels
i les joves en les seves zones rurals d’origen. A més, també es vol sensibilitzar a la
joventut, als agents locals i al públic en general dels efectes i impactes de la migració juvenil en l’àmbit rural. El projecte està participat, entre d’altres administracions
i col·lectius, pel Govern de l’estat, el Govern de la Generalitat i la Comissió Europea.
El passat mes de març el Govern va posar en marxa un programa d’ajuts dins
del projecte Odisseu per fomentar la inserció laboral de joves als territoris rurals i
millorar la competitivitat empresarial. En aquest sentit Joventut i Universitats han
impulsat el programa Pràcticum Odisseu, que promou les pràctiques universitàries
de joves en empreses del món rural. Amb aquesta iniciativa, el Govern vol fomentar
l’arrelament del jovent al territori i frenar el despoblament dels municipis, sobretot
de les àrees rurals del país, en les franges juvenils. Per fer-ho, posa en contacte el
teixit empresarial del territori amb els joves estudiants perquè puguin obtenir la primera experiència professional al seu territori rural d’origen.
En un altre ordre de coses Joventut i Desenvolupament rural van presentar el
passat mes de maig la diagnosi d’incorporacions de joves al sector agrari de Catalunya. En el marc del projecte de cooperació Leader Odisseu per al retorn de joves
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al món rural, s’ha dut a terme l’Estudi qualitatiu i quantitatiu d’aquestes incorporacions de joves al sector agrari a Catalunya, a partir de la mesura 112 del Programa
de Desenvolupament Rural (PDR) en el període 2007-2014.
Per a l’elaboració d’aquesta diagnosi s’ha comptat amb la participació de les oficines comarcals, dels equips de formació i tutoria de les escoles agràries i entitats
d’assessorament agrari.
El sector primari té una responsabilitat molt gran en la conservació dels recursos
naturals, ja que són els actors principals en el desenvolupament dels seus processos
productius. En aquest sentit, l’aplicació de les Bones Pràctiques agràries (condicionalitat), el greening dels ajuts directes de la Política Agrària Comuna (PAC), l’ús i
modernització de les infraestructures de regadius i altres pràctiques van en la línia
de conservar els recursos naturals i són obligatoris per cobrar els ajuts comunitaris.
Per tant, es reconeix l’esforç que fa el sector per avançar en la sostenibilitat de les
seves produccions, justificant el cobrament dels ajuts i afavorint la continuïtat de les
empreses agràries, i, per tant, l’ocupació equilibrada del territori.
El DARP duu a terme el control oficial de la qualitat i la lluita contra el frau al
sector agroalimentari per verificar el compliment de les normes, evitar la competència deslleial entre els operadors econòmics i garantir a la ciutadania uns aliments
de qualitat.
Igualment, el DARP impulsa el Codi de Bones Practiques comercials amb
aquesta mateixa finalitat. Paral·lelament, gestiona els ajuts directes, que formen part
del primer pilar de la PAC, amb l’objectiu fonamental de donar suport a la renda de
les explotacions agràries. També els ajuts del segon pilar, mitjançant el PDR, amb
l’objectiu principal de millorar la competitivitat i sostenibilitat de les explotacions i
establir polítiques especifiques per als joves del món rural a fi de fomentar del relleu
generacional i l’arrelament al món rural.
Pel que fa a l’atenció al món rural:
– S’ha produït un augment significatiu en el pressupost de 2017 i es proposarà un
nou augment en l’elaboració dels pressupostos 2018.
– Es treballa diàriament en el compliment dels reptes estratègics mitjançant les
mesures que componen el PDR 2014-2020 de Catalunya:
Economia i ocupació; fomentar la reactivació econòmica i la creació d’ocupació, amb especial atenció als sectors agrari, alimentari i forestal i a les zones rurals.
Innovació; estimular la innovació i la transferència de coneixements en el sector
agroalimentari.
Joves; establir polítiques específiques per als joves del món rural que fomentin el
seu arrelament i el desenvolupament econòmic i social.
Canvi climàtic; promoure accions adreçades a la mitigació i adaptació al canvi
climàtic i a la protecció dels recursos naturals.
– Totes les comarques i municipis de muntanya es van poder beneficiar durant
diverses anualitats de les línies d’ajut que, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, es destinaven, respectivament, a la millora de la xarxa veïnal i rural de camins de titularitat municipal. A causa de la crisi general, aquestes subvencions van
quedar interrompudes l’any 2011.
Durant l’any 2016, es van poder recuperar aquestes línies de subvencions, en primera instància exclusivament adreçades a les 10 comarques de muntanya, que per
les seves condicions orogràfiques i climàtiques més extremes, veuen molt compromesa la vialitat en la xarxa de camins. Part de l’import es destina a assegurar l’accés
a les estacions d’esquí nòrdic, també de titularitat municipal. Aquesta és la distribució pel que fa a les comarques de la demarcació de Lleida:
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Comarca
Alta Ribagorça

Import Camins

Import Accessos

76.000

Alt Urgell

147.579

29.421

Cerdanya

91.588

52.412

Pallars Jussà

131.000

Pallars Sobirà

166.874

Aran

38.126

76.000

Aquesta acció tindrà continuïtat durant l’any 2017, però amb uns imports que
s’han incrementat de manera considerable.
Així mateix, des de la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat s’han donat instruccions per tal que les carreteres que depenen de la Generalitat a Lleida
tinguin els estàndards de conservació previstos.
Mitjançant l’Ordre GAH/105/2017, de 31 de maig, es van aprovar les bases reguladores de la línia de subvencions per a inversions en camins públics locals per
al període 2018-2020, que tenen per objecte incidir en la cohesió territorial, garantir l’accessibilitat als nuclis de població i afavorir la mobilitat arreu del territori. En
aquest sentit, tenen com a finalitat la realització d’obres de millora de camins d’ús
públic de titularitat local.
Els departaments del Govern que financen aquesta convocatòria són el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge (DGAPH), el Departament de Territori i Sostenibilitat (DTES) i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP).
Posteriorment la Resolució GAH/1342/2017, de 7 de juny, va convocar de la línia
de subvencions per a inversions en camins públics locals per al període 2018-2020.
Els ens locals beneficiaris són els següents:
– Els municipis de muntanya i els pertanyents a comarques de muntanya.
– Els municipis amb una població inferior a 5.000 habitants.
– Els municipis capitals de comarca amb una població inferior a 20.000 habitants.
– Els consells comarcals de muntanya i el Consell General d’Aran.
Les actuacions subvencionables són:
– Les actuacions d’inversió en camins d’accés als nuclis, habitatges disseminats
i serveis bàsics.
– Les actuacions d’inversió en camins per facilitar l’accés a explotacions agràries
i ramaderes i punts d’interès turístic o paisatgístic.
– Les actuacions de manteniment per a la conservació de la qualitat dels camins.
El dia 16 de juny les conselleres de Governació, Administracions Públiques i Habitatge i d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, juntament amb el conseller
de Territori i Sostenibilitat, van visitar a Montmaneu un dels camins que s’arranjaran i van presentar aquest Pla de Camins.
El Govern, mitjançant la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat i Societat Digital mitjançant diverses actuacions ha mostrat el seu posicionament i compromís respecte la necessitat de què el conjunt del territori disposi d’accés a xarxes
d’alta capacitat.
Cal fer notar que les telecomunicacions són serveis d’interès general que es presten en règim de lliure competència i correspon en primera instància als operadors de
telecomunicacions promoure l’extensió de les xarxes d’accés d’alta capacitat, restant
la intervenció pública justificada quan es produeix una fallida de mercat per manca de cobertura de xarxes privades o per no disponibilitat d’una oferta competitiva.
En aquest sentit, el Govern ha destinat recursos aquests darrers anys a millorar
la situació de les telecomunicacions a Catalunya, Concretament, durant els darrers
dos anys el Govern ha posat en servei 20 torres de telecomunicacions repartides per
4.50.02. Compliment de mocions
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tot el territori català que ha permès a Vodafone (en tant que proveïdor vigent dels
serveis de veu i dades mòbil de la Generalitat) però també a la resta d’operadors,
millorar la cobertura de telefonia mòbil a diferents punts del país. Set d’aquestes
actuacions corresponen a les comarques de Lleida i l’Alt Pirineu (un 35%): Montornés-Segarra-Asclots; Espot-Esquí-Llac Negre; Castellserà-Vedats; Pinós-Emprius;
Vansa-Fornols; Llavorsí-Baiasca i Sarroca-Bellera-Coloma-Erdo.
Afegir també que aquests darrers 2 anys la fibra òptica de la Generalitat de Catalunya ha arribat a diversos punts del territori de Catalunya mitjançant l’empresa
concessionària de la Generalitat de Catalunya, Xarxa Oberta de Catalunya (XOC).
En concret, s’ha connectat l’eix de la C-13 arribant fins a Tremp i la Pobla de Segur
i també l’eix de la C-14 fins la Seu d’Urgell. Actualment, s’està estudiant l’extensió
d’aquesta xarxa troncal de la Generalitat per tal que el Pallars Sobirà i el Jussà estiguin connectats amb la Vall d’Aran. Paral·lelament, diferents municipis de l’eix
de l’A-2 (Tàrrega, Torrefarrera, Mollerussa, Cervera, etc ...) han vist com gràcies al
desplegament troncal de la Generalitat per aquesta via gaudeixen recentment d’una
oferta de serveis de fibra òptica a la llar o a les empreses per part de més d’un operador.
En definitiva, si en algun lloc la Secretaria de Telecomunicacions, Ciberseguretat
i Societat Digital està fent una aposta inversora important en matèria d’infraestructures de telecomunicacions és a les comarques de territori endins, especialment a
les de Ponent i Pirineu.
Pel que fa al canal Segarra-Garrigues i al percentatge mínim d’adhesió necessari
per al desenvolupament del regadiu a les diferents derivacions de reg dins dels sectors, cal tenir present que la construcció del sector o subsectors es realitza sempre
que hi ha un % mínim d’adhesió (50-70%) i es disposa de partida pressupostària.
Mitjançant Acord de 17 de març de 2015, el Govern va aprovar el Pla d’activació
de la gestió forestal a Catalunya, el qual ha comportat un increment de la superfície forestal gestionada, especialment la de titularitat pública, mitjançant sistemes de
col·laboració entre les administracions locals i l’Administració forestal de la Generalitat, com ara els convenis de col·laboració en la gestió entre el DARP i les entitats
locals propietàries de boscos.
En el marc d’aquest Pla, la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió
del Medi ha promogut la signatura de diversos convenis de gestió entre el DARP i
les entitats locals propietàries de forests. Mitjançant aquests convenis, es formalitza el suport a la gestió forestal a través de personal tècnic, s’organitza la licitació
conjunta dels aprofitaments i s’especifica la forma en què les parts signants poden
reinvertir part dels seus ingressos (fons de millores) perquè puguin col·laborar en els
costos de la gestió.
En l’àmbit de les comarques de Lleida, que és on se situen principalment els boscos públics del país, hi ha convenis signats amb 90 entitats locals propietàries de
boscos, amb una superfície total de més de 175.000 ha corresponents a 290 forests.
Per altra banda, el volum de fusta ofert en els programes anuals d’aprofitaments
de les forests públiques s’ha incrementat notablement durant els darrers anys respecte de la mitjana de l’última dècada. Així, durant el període 2006-2017, la mitjana
anual de fusta oferta en els programes anuals d’aprofitaments de les forests públiques ha estat de 73.200 t, mentre que la mitjana dels anys 2014 a 2017 ha estat de
130.000 t.
De les cinc comarques on s’ha mobilitzat més fusta de boscos públics durant
aquest període 2014-2017, quatre són de la província de Lleida: l’Alt Urgell (amb
una mitjana de 16.650 t anuals), la Cerdanya (amb 20.500 t anuals), el Pallars Sobirà
(amb 19.500 t) i el Pallars Jussà (amb 15.000 t).
Fruit d’aquestes accions d’activació de la gestió forestal a Catalunya, durant els
darrers tres anys, el Programa anual d’aprofitaments ha repercutit en un total de 336
llocs de treball directes l’any 2015, 273 llocs l’any 2016 i 213 llocs de treball directes
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estimats l’any 2017 en el conjunt del país. Així mateix, també ha repercutit en 1.109
llocs de treball indirectes l’any 2015, 901 llocs de treball indirectes l’any 2016 i 703
llocs de treball indirectes estimats l’any 2017.
Amb relació a l’àmbit social, el Departament de Treball Social i Família (DTSF),
va anunciar el passat mes d’abril la creació de 144 places col·laborades en residències a la demarcació de Lleida, entre finals de l’any passat i aquest any 2017. També
es va inaugurar la residència i centre de dia Balàfia II a Lleida. Un equipament amb
60 noves places residencials assistida i 60 places d’atenció diürna. S’hi ha invertit
més de 5M€.
El compliment de la Moció 48/XI es va presentar al Parlament de Catalunya en
temps i forma. Sens perjudici d’aquest fet, el DTSF segueix treballant amb els recursos pressupostaris disponibles per ampliar l’oferta de places amb finançament públic
a totes les zones de Catalunya amb més necessitat segons la Programació territorial
de serveis socials especialitzats 2015-2018 per tal de no establir un greuge comparatiu entre territoris. Totes les persones que es troben en llista d’espera per a un recurs
residencial tenen dret i reben un servei previst a la cartera de serveis socials. En cap
cas es deneguen indiscriminadament serveis als ciutadans sol·licitants.
La Cartera de Serveis Socials ja inclou la prestació de servei d’habitatge tutelat. Per definició, aquest recurs està fora del sistema de la dependència, ja que està
pensat per a persones que són plenament autònomes per a les activitats bàsiques de
la vida diària. Per accedir a aquest servei social cal tenir algunes limitacions en les
activitats instrumentals de la vida diària, i sobretot no disposar d’habitatge propi o
que aquest es trobi en condicions de manca d’habitabilitat i un nivell econòmic insuficient per poder aconseguir accedir a un habitatge digne.
Respecte als recursos especialitzats de la zona de Lleida, en concret pel que fa
els equips de valoració, cal dir que en aquests moments ja s’han implantat mesures
per donar resposta amb un reforç de les plantilles dels serveis de valoració. En relació amb l’atenció domiciliaria, i en base a les competències que no són d’àmbit municipal el DTSF ha ampliat la partida pressupostària de l’atenció domiciliaria tenint
en compte l’entrada del GRAU I.
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha incrementat durant l’any 2016 els
recursos destinats a polítiques d’habitatge a la demarcació de Lleida, així com al
conjunt del país. Així, mentre que l’any 2015 es van atorgar 2.356 prestacions ordinàries al pagament del lloguer per import de 3,6 M€, l’any 2016 s’ha tancat amb
3.211 prestacions per import de 4,8 M€. Aquestes prestacions al pagament del lloguer han permès ajudar les famílies i «prevenir» les «situacions de desnonament» a
què fa referència aquest punt de la Moció.
Així mateix, també s’han incrementat les actuacions mitjançant les quals la Generalitat evita directament desnonaments imminents. Es tracta de les prestacions
d’especial urgència, que s’han mantingut al voltant de les 200 (209 el 2015 i 189 el
2016 amb 0,3 M€), de les adjudicacions per meses d’emergències, que han passat
de 61 l’any 2015 a 87 l’any 2016, i de les solucions pactades entre les famílies i les
entitats financeres mitjançant el servei d’intermediació hipotecària Ofideute, que va
mantenir el nivell d’acords assolits entre l’any 2015 (39) i el 2016 (36) a la demarcació de Lleida.
Amb aquests instruments es dóna accés efectiu als «procediments de segona
oportunitat i la dació en pagament» que planteja la moció, en funció de les característiques de cada cas. L’aprovació de la Llei 4/2016 i la conseqüent creació de la
Comissió d’Habitatge i Assistència per a Situacions d’Emergència social (CHASES)
de Lleida i Alt Pirineu i Aran afegeixen instruments en aquesta línia.
El Govern de la Generalitat també ha incrementat la dotació pressupostària per
a ajudar en el pagament del lloguer als residents en habitatges públics gestionats per
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC) a la demarcació de Lleida, amb 363
l’any 2015 i 432 l’any 2016, passant de 0,5 M€ a 0,6 M€ destinats a aquestes presta85
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cions, les quals permeten que els residents del parc públic de la Generalitat amb més
dificultats econòmiques puguin fer front al pagament del lloguer social que ja tenen.
Aquest increment pressupostari es va iniciar l’any 2016 i es preveu o mantenir o
incrementar els recursos destinats a aquesta zona l’any 2017, d’acord amb les necessitats plantejades pels ciutadans del territori, ja que es tracta d’actuacions que s’impulsen en funció de la demanda dels ciutadans i que acaben depenent del volum de
la mateixa i del compliment dels requisits per part dels sol·licitants.
En un altre ordre de coses, el DTSFestà treballant, com ja s’ha informat en diverses ocasions, en l’actualització tècnica de la Cartera de Serveis Socials, atenent
a totes les necessitats territorials, per tal de no crear greuges comparatius entre territoris.
El DTSF va presentar a la Comissió d’Afers Socials les novetats al respecte dels
pressupostos del 2017, en els quals hi ha una inversió de 20.2M€ en polítiques d’atenció i suport a les famílies que inclou la millora dels serveis d’atenció a les dones que
es troben en situacions de violència masclista. Amb una consolidació i millora dels
serveis de la Xarxa d’atenció i recuperació integral per a les dones que es troben en
situacions de violència masclista i per als seus fills i filles. També preveu la contractació de noves places d’acolliment residencial, la posada en marxa d’un nou servei
d’intervenció especialitzada i un nou servei tècnic de punt de trobada i incorporació dels serveis d’acolliment d’urgències al contracte programa amb els ens locals.
També es preveuen les indemnitzacions per a dones víctimes de violència masclista.
En un altre ordre de coses, mitjançant el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC)
i en matèria d’inserció sociolaboral, es desenvolupa la instrucció 23/2012, sobre el
tractament de la demanda de víctimes de violència de gènere a les Oficines de Treball del SOC. A més a més, a totes les convocatòries que es publiquen, i per poder
ser entitat beneficiària dels programes, s’estableix el següent requisit obligatori a
complir: Indicar, d’acord amb els agents socials, els mitjans que utilitzen per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe i d’intervenir-hi en llurs centres de treball.
Així mateix, totes les Oficines de Treball del SOC, com a porta d’entrada de la
ciutadania, són coneixedores de les instruccions vigents contra la violència masclista.
Amb relació a l’àmbit sanitari, cal indicar que el model de transport sanitari a la
Regió de Lleida compleix la seva funció amb qualitat i eficiència, amb alguna millora i modificació que s’han instaurat (desplaçament en horari habitual de la Unitat
Vehicles de Intervenció Ràpida (VIR) d’Alcarràs a Lleida per la major demanda a
Lleida ciutat, tret de puntes d’activitat tipus operacions tornada de vacances o altres)
o que es puguin dur a terme, d’acord amb el seguiment i gestió que porta el SEM i
el CatSalut territorial.
Des del mateix moment de la posada en marxa del concurs de Transport Sanitari Integrat, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha realitzat un exhaustiu
seguiment del seu funcionament mitjançant la monitorització dels seus resultats.
A més, i a petició del conseller de Salut, l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS) i el Servei Català de la Salut (CatSalut) han elaborat una
anàlisi quantitativa i qualitativa dels resultats inicials del desplegament del model
del Transport Sanitari Integrat. L’estudi quantitatiu analitza els tres primers mesos
de la posada en marxa d’aquest model, motiu pel qual caldrà complementar-lo en un
futur, quan es tinguin més dades d’activitat.
Pel que fa a l’anàlisi qualitativa, des del mes de maig de 2016, s’han creat nuclis
de debat, estructurats funcionalment sota la metodologia de focus grup, amb l’objectiu de copsar l’opinió, valoració i percepció dels professionals de les emergències
mèdiques i experts en la matèria, sobre el nou model de Transport Sanitari Integrat.
Posteriorment, i al llarg del mes de juny i juliol, s’han realitzat noves reunions de
treball amb aquesta metodologia territori per territori, per tal de realitzar aportacions específiques de cada zona.
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Actualment, s’està treballant amb aquestes aportacions per tal de definir quins
ajustos es poden aplicar a curt, mig i llarg termini. Cal tenir en compte que, com
en qualsevol àmbit, els recursos són limitats i les accions a emprendre sempre han
de venir marcades segons els resultats empírics que mostri l’evolució i implantació
del model. Així mateix, cal realitzar un ajust heterogeni, segons les especificitats de
cada territori, per tal d’assegurar i millorar la resposta en l’assistència sanitària el
màxim d’homogènia possible arreu de Catalunya, amb una visió global de servei al
ciutadà.
En aquest sentit, i amb l’ànim d’assegurar la màxima transparència del sistema
i el seu funcionament, alhora que objectivar el funcionament del SEM, el CatSalut
s’ha posat per objectiu el retiment de comptes mitjançant la incorporació d’indicadors d’emergències mèdiques a la Central de Resultats.
Per altra banda, s’han dut a terme una sèrie d’accions per tal d’obrir un canal
de comunicació i de treball en xarxa del SEM amb les diferents Regions Sanitàries. D’aquesta manera, s’ha arribat a un acord compartit i s’ha creat un model únic
d’informació, que ha de facilitar la detecció precoç d’incidències que actualment es
produeixen en el marc del Transport Sanitari No Urgent, i la seva resolució.
L’atenció odontològica pediàtrica a la regió de Lleida l’ofereix l’Institut Català
de la Salut a les 22 Àrees Bàsiques de Salut (ABS) que gestiona i Gestió de Serveis
Sanitaria a Lleida Rural Nord, que treballen de manera coordinada i ofereixen la
cartera de serveis d’atenció primària, entre les quals hi ha les revisions bucodentals
i altres activitats preventives, en concret a grups especials com els nens.
Pel que fa a la reforma de l’Atenció Primària, les previsions s’inclouen a l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC) que es va presentar el passat 22 de maig. L’ENAPISC suposa una inversió de 397 M€ que permetrà a l’atenció primària incrementar el seu pes pressupostari del 16% actual al 20%.
A l’enllaç següent hi ha més informació de l’ENAPISC:
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/05/22/15/04/200eca53-b870-48878272-eee22fe6c236.pdf
El CatSalut treballa per garantir que la qualitat assistencial sigui la idònia, donant flexibilitat als proveïdors perquè puguin adaptar les agendes dels professionals
per tal de maximitzar la qualitat dels serveis prestats.
Ja es disposa de plans especials per a períodes gripals que s’apliquen no només a
la tardor sinó que s’han ampliat a tot l’any, ja que les variacions estacionals així ho
precisen i per adaptar-se a les necessitats d’atenció de la població.
Fa unes setmanes s’ha presentat el Pla Nacional d’Urgències de Catalunya
(PLANUC) que així ho considera
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/
pla-nacional-durgencies-de-catalunya-/
Quant als circuits d’accessibilitat presencials i telefònics, els pacients poden contactar telefònicament amb el seu centre. Alhora, cal tenir en compte que es disposa del servei del 061 CatSalut Respon, com a eina que realitza atenció sanitària no
presencial i ofereix consell i informació de salut les 24 hores del dia, els 365 dies
de l’any. En el marc del PLANUC es reforça el paper del 061-CatSalut Respon: eix
integrador i porta d’accés no presencial a l’atenció urgent i continuada.
Pel que fa als programes d’atenció crònica, domiciliària i cura dels pacients assignats a les residències, cada Equip d’Atenció Primària realitza les accions necessàries per assolir una atenció integrada i de qualitat a la seva població de referència,
seguint les directrius fixades pels Programes de prevenció i atenció a la cronicitat
(PPAC) / Pla integral d’atenció i interacció social i sanitària (PIAISS) i del Pla director sociosanitari. A més, en el marc de l’ENAPISC, s’aborda la coordinació de
les actuacions entre l’atenció primària i l’atenció a les residències.
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La planificació de les millores sanitàries plantejades per Lleida forma part dels
plans d’inversions del Departament de Salut, d’acord amb les recomanacions del Pla
de Salut. El de Lleida és accessible al lloc web següent:
http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/catsalut_territori/lleida/
documents/pla-salut-territorial·lleida_2016-2020.pdf
En l’àmbit de l’atenció hospitalària, les altes es produeixen segons les indicacions
dels professionals que realitzen l’atenció en cada cas.
Les visites a l’atenció especialitzada demanades per metges especialistes en medicina Familiar i Comunitària, són programades als usuaris sempre que estiguin
dins de les guies i protocols acordats. També es poden demanar visites via preferent
o urgent si els professionals de primària així ho valoren.
D’acord amb la informació facilitada per la Gerència Territorial de l’ICS a Lleida, la neteja de les zones de les entrades i sortides de l’Hospital Universitari Arnau
de Vilanova (HUAV) es realitzada diàriament d’acord amb les tasques definides al
plec de condicions tècniques del concurs, de la manera següent:
– Buidada dues vegades al dia de les papereres.
– Retirada dues vegades al dia de residus.
– Escombrada de voreres del recinte, manualment, mecànicament/mixt, segons
les possibilitats de cada via, dues vegades al dia.
– Escombrades i/o neteges a fons, manualment o mecànica, tal com es requereixi, de zones afectades per tempestes o circumstàncies climàtiques excepcionals, a
part de les tasques ja programades s’acudeix en cas d’incidències que puguin sorgir.
A més, s’estableix un control per valorar si cal reforçar amb alguna actuació
programada més els caps de setmana, motivada per una major afluència de visitants
que faci que les zones s’embrutin més així com per a verificar l’acompliment de les
tasques contractades.
Pel que fa a les zones enjardinades i vials de circulació, per part de l’empresa
contractada pel servei de jardineria es fan les tasques definides al plec de condicions
tècniques del concurs, tasques que tot seguit es relacionen, que únicament es realitzen de dilluns a divendres, tal i com figuren al plec de condicions acordat amb la
empresa adjudicada que es va iniciar l’1 de gener de 2014.
– Escombrat general de les zones verdes i dels vials, així com dels residus de la
tallada de les tanques i de I’esporga dels arbres i dels arbusts.
– Escombrat general de tot el recinte exterior de l’hospital, incloent les zones
asfaltades.
– Escombrat de les fulles i els papers.
– Buidat de papereres.
Quant a la instal·lació de desfibril·ladors, en coordinació amb la Diputació de
Lleida, està en estudi el desplegament fora dels centres sanitaris.
Així mateix, des del Departament de Salut, s’està treballant conjuntament amb
la Secretaria General de l’Esport en l’elaboració d’uns criteris i requeriments de
plans d’actuació i accés a la desfibril·lació en les instal·lacions i competicions esportives. Aquests criteris s’emmarquen en un document més ampli de posicionament
del Departament de Salut, avalat conjuntament pel Pla Director de Malalties Cardiovasculars i el Pla Director d’Urgències, i on col·laboren el Sistema d’Emergències
Mèdiques, l’Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (Dipsalut), la
Secretaria General de l’Esport i el Consell Català de la Ressuscitació.
El treball preliminar es va endegar al mes de juliol de 2016 i s’han dut a terme
diverses reunions transversals de treball amb l’objectiu de disposar d’un document
tècnic amb el màxim consens possible entre tots els agents interessats i els actors
implicats en el tema.
Aquest document tècnic pretén ser un posicionament institucional, que compta
amb l’aval dels Plans Directors de malalties de l’aparell circulatori i d’Urgències del
Departament de Salut, el SEM així com la col·laboració del Departament d’Interior,
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sobre la racionalització de l’ús dels recursos públics per a l’atenció a l’aturada cardíaca extra hospitalària i l’accés públic a la desfibril·lació, en què l’àmbit de l’esport té
una breu consideració específica.
El document se centra en la formulació d’unes recomanacions en cas que hom
opti (o estigui obligat segons el Decret 30/2015) per a la cardioprotecció d’un espai,
instal·lació o equipament. Val a dir que és el Decret 30/2015 d’Interior el que regula
en el seu annex III les instal·lacions que han de disposar d’un Equip de Desfibril·lador Automàtic (DEA) com a requisit mínim d’autoprotecció en base a criteris d’afluència o volum esperat de persones.
En el document també es fa especial èmfasi en la ordenació dels preceptes legislatius bàsics relatius als DEA que es recullen a la normativa legal vigent (Decret
151/2012, del Departament de Salut i Decret 30/2015, del Departament d’Interior)
especialment pel que fa als requisits tècnics per la seva instal·lació i a les condicions
dels requeriments físics i personals per acomplir aquestes lleis.
Pel que fa a la dispensació de medicació hospitalària, l’Àrea del medicament del
Catsalut ho està estudiant.
En el marc del PLANUC s’han definit els criteris d’ordenació de l’atenció continuada i urgent. En aquests moments s’està en fase d’aplicació d’aquests criteris a
les necessitats dels diferents territoris, per tal d’assegurar una atenció sanitària de
qualitat i equitativa arreu.
La regulació del desplaçament dels metges especialistes forma part de la gestió
de cada centre. En aquets cas Gestió de Serveis Sanitaris i l’Institut Català de la Salut, organitzar l’atenció en cada centre i la seva política de recursos humans, assegurança i incentius que està coberta en el cas dels metges especialistes que treballen
als centres ambulatoris comarcals.
A través de l’ENAPISC i del Pla integral per a la millora de les llistes d’espera, ja s’està facilitant l’accés tant a proves diagnòstiques com a l’Atenció Primària
de Lleida. En aquest sentit, s’estableixen mesures per apoderar a l’atenció primària
i donar-li més eines perquè augmenti la seva capacitat de resolució; per exemple,
dotant-la de capacitat per a programar directament primeres visites a consultes externes.
S’està estudiant la manera d’incentivar l’acció assistencial a les zones rurals, ja
que efectivament la disponibilitat de professionals és dificultosa en el medi rural.
Amb relació a l’àmbit educatiu, d’acord amb l’establert a l’article 44 de la Llei
12/2009, del 10 de juliol, d’educació, el Departament d’Ensenyament mitjançant la
Taula Mixta de Planificació aprova la programació de l’oferta educativa.
El Departament d’Ensenyament posarà en funcionament el proper mes de setembre de 2017 un nou institut al municipi d’Alpicat i un nou institut al barri del Secà
de Sant Pere de la ciutat de Lleida. Aquest nou institut al barri del Secà de Sant Pere
de la ciutat de Lleida, esdevé de la transformació de l’escola Torre Querat a institut-escola.
Pel que fa a l’oferta inicial de llocs escolars, s’ha fet la mateixa que el curs passat,
d’acord amb les dades del padró municipal. El 95% de les famílies sol·licitants han
obtingut plaça en la primera opció sol·licitada. Un cop confirmada la preinscripció i
la matrícula s’ha incrementat 4 grups de P3: 3 a les escoles de titularitat del Departament d’Ensenyament (escola Garona de Vielha, escola Teresa Berguedà d’Alguaire i Mari Mercè Marçal de Tàrrega) i 1 a l’escola Vedruna de Balaguer, per altra
banda s’ha reduït 3 grups de P3 a l’escola privada concertada (escola Mater Salvatoris, escola FEDAC i Sagrada Família)
A més, s’ha encarregat a Infraestructures.cat la redacció del projecte executiu i
la direcció d’obres per la nova construcció de l’Escola Pinyana, que ja ha sortit a licitació i està pendent d’adjudicació.
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Pel que fa al projecte de l’Institut Joan Solà de Torrefarrera, el següent pas és
que surti a licitació l’obra corresponent al projecte redactat, per part d’Infraestructures.cat.
Finalment, quant a les places d’escola bressol, cal dir que les llars d’infant de titularitat del Departament d’Ensenyament tenen les instal·lacions adequades pel seu
funcionament.
Amb relació a les infraestructures, el DTES ha fet les gestions amb l’administració general de l’Estat reclamant la millora dels abonaments i els descomptes del
servei ferroviari Avant sense haver rebut resposta positiva.
S’ha instat el Ministeri de Foment per tal que dugui a terme les actuacions necessàries a l’A-14, l’N-230 i a l’N-260.
Així mateix, el DTES ha requerit a Renfe com a operadora dels serveis de Rodalies de Catalunya, la millora de la freqüència de trens entre Lleida i Cervera. La
implantació de la proposta està en aquests moments pendent de les disponibilitats
de personal i material de Renfe i de la conformitat d’ADIF per concretar la data
d’implantació.
Els serveis de bus i tren entre Lleida i Cervera ja estan coordinats i s’ofereix una
oferta conjunta entre els serveis de tren i el servei de bus exprés entre Lleida i Cervera.
El DTES ha redactat, per encàrrec a l’empresa pública Infraestructures.cat i en
coordinació amb la Paeria de Lleida, el projecte constructiu de la nova estació d’autobusos a Lleida, emplaçat a uns terrenys adjacents a l’estació de tren de Lleida que
potenciarà la intermodalitat del transport públic.
El DTES es troba en converses amb la Paeria de Lleida i l’ADIF, actual propietari d’aquests terrenys, per tal de fixar els acords a subscriure mitjançant el corresponent conveni entre ambdues administracions que permetran definir el calendari
de construcció de les obres i les condicions de participació en el finançament de la
nova estació.
El Govern de la Generalitat de Catalunya ha dut a terme les negociacions corresponents amb el Ministeri de Foment i ACESA, societat concessionària de l’AP-2,
per a la concreció del corresponent conveni amb la translació i aplicació en el tram
Montblanc - Lleida (Les Borges Blanques) del mateix sistema que es d’aplicació des
de 2013 en l’AP-7 Maçanet - Frontera francesa, i que ha permès garantir la millora
de la seguretat dels usuaris, la reducció de l’accidentabilitat en l’N-II i la millor eficiència i ús de les infraestructures del seu corredor (AP-7 / N-II).
Amb relació a l’àmbit de la seguretat, recentment s’ha aprovat l’oferta d’ocupació
pública de 500 places per accedir a la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra.
Aquests nous efectius permetran reforçar la seguretat a tot el territori i intensificar
el patrullatge policial en aquelles zones on sigui més necessari.
Actualment, la plantilla del cos de Mossos d’Esquadra se situa en 16.783 agents,
malgrat que els acords de la Junta de Seguretat de Catalunya de 2006 preveien que
amb el desplegament total del cos de Mossos d’Esquadra la xifra total s’hauria de situar en 18.267. En la mesura que els efectius de la Policia de la Generalitat - Mossos
d’Esquadra augmentin els recursos es reorientaran per tal d’adaptar-se progressivament a les circumstàncies i particularitats de cada zona i atendre així les necessitats
de seguretat que sorgeixen en cada àmbit.
El tancament del Centre Penitenciari d’Homes de Barcelona ofereix la possibilitat de millorar la dotació de personal a tots els centres penitenciaris de Catalunya.
En el cas del Centre Penitenciari de Ponent, el Govern incrementarà en 35 persones
la plantilla actual.
Quant als bombers, el Pla Estratègic de la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments, aprovat per Acord de Govern GOV/126/2016, conté un
Pla de desplegament de recursos humans en què s’identifiquen les necessitats actuals
i futures pel que fa a personal.
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Actualment 153 bombers estan realitzant el curs selectiu a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya (ISPC); seran funcionaris en pràctiques a partir del mes de
juliol i, per tant, per a la campanya forestal estaran fent les pràctiques als parcs de
bombers de Catalunya.
També s’estan executant els processos selectius corresponents a:
– Promoció interna de sergents: 22 places.
– Promoció interna de caporals: 57 places.
– Sots inspector: 18 places.
– Inspector: 7 places.
A finals del 2017 està prevista la convocatòria de:
– 150 places de la categoria de bomber.
– Promoció interna d’oficial: 20 places.
– Promoció interna de caporals: 40 places.
– Promoció interna de sergents: 30 places.
Pel que fa a la Resolució 115/XI del Parlament, el Govern en va informar sobre
l’estat de compliment, en data 27 d’octubre de 2016. Aquest informe es va publicar
al Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya {BOPC) núm. 252, de 4 de novembre
i detalla les actuacions dutes a termes i les que es desenvolupen com a desplegament
dels preceptes continguts en la Llei 35/2010.
La Direcció General de Política Lingüística (DGPL) disposa des de l’any 2013
d’una agenda específica d’actuació per impulsar mesures de foment de l’occità, com
ja es va informar. En aquest sentit, i amb posterioritat a la data d’aquest informe,
cal dir que la DGPL va atorgar el 21 de desembre de 2016, el quart Premi Robert
Lafont de la Generalitat, en reconeixement a una persona o entitat destacada en la
promoció de la llengua occitana. L’acte de lliurament també commemorava els 10
anys de l’oficialitat de l’occità a l’Estatut de Catalunya. Atès que en aquesta edició
el premi es va atorgar a la Fundació Museu Etnològic dera Val d’Aran el 5 de maig
passat la DGPL va organitzar un acte de celebració a Vielha, juntament amb les institucions araneses.
Pel que fa a l’exercici 2017, el Govern ha previst una dotació pressupostària per
import de 40.000 € per al finançament de l’Institut d’Estudis Aranesi. També ha introduït una reforma legal (per mitjà de la Llei 5/2017, de 28 de març, d’acompanyament) per la qual es puguin desgravar de I’IRPF donacions per a activitats de foment
de la llengua occitana fetes a entitats i també a l’Institut d’Estudis Aranesi.
La mateixa Llei 5/2017 esmentada incorpora una habilitació legal sobre traducció i interpretació jurades per la qual el Govern en pot desplegar la regulació corresponent, que preveu per primera vegada també la llengua occitana.
La DGPL continua treballant en l’establiment de mesures com és amb la nova
línia de subvencions per a actuacions de foment de l’occità, que ha estat convocada
el 12 de juny (DOGC 7 88), en el marc de desplegament de la Llei 35/2010.
Amb relació a l’àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, en compliment de la disposició final de la Llei 16/1990, de 13 de juliol, sobre el règim especial de la Vall d’Aran, el
Govern de la Generalitat de Catalunya ha aprovat successives disposicions normatives de traspàs de funcions i serveis que, d’acord amb allò previst pels articles 23 i
24 de la llei esmentada, han comportat transferències de recursos de la Generalitat
de Catalunya al Conselh Generau.
Mitjançant la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d’Aran, s’ha donat compliment a les previsions contingudes a l’article 94 i la disposició addicional
cinquena de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, relatius al règim especial
d’aquest territori i a la seva revisió per adaptar-lo a l’Estatut. Aquesta llei disposa, en
el seu article 2.2, que el règim especial reconeix el dret i la realitat de l’organització
institucional, política i administrativa de l’Aran i en garanteix les competències, els
recursos i l’autonomia per ordenar, governar i gestionar els afers públics i els interessos generals del seu territori. Estableix, així mateix, en el seu article 6.b), que cor91
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responen a l’Aran, per raó de l’autonomia política estatutàriament garantida, els recursos financers suficients per complir de manera eficient i eficaç les seves funcions
i per prestar els serveis de la seva competència, amb autonomia per gestionar-los.
La Llei 1/2015 també preveu a l’article 82 que les relacions ordinàries entre el
Consell General d’Aran i el Govern i l’Administració de la Generalitat s’han de canalitzar per mitjà de la Comissió Bilateral Govern de la Generalitat - Consell General d’Aran.
El nivell de cobertura de la xarxa RESCAT s’ha anat millorant des del seus
inicis gràcies al desplegament de noves estacions ràdio i optimitzacions de xarxa.
Des del Departament d’Interior, per tal de seguir millorant el nivell de cobertura en
aquelles zones on cal, es treballa en la instal·lació de noves estacions repetidores i
millora de la infraestructura de xarxa. Tot i això, cal tenir en compte que les zones
rurals poden presentar dificultats tècniques per poder instal·lar repetidors o ampliadors de cobertura, ja que no hi ha infraestructures de telecomunicacions existents
per poder instal·lar aquests equips i en la majoria de les existents ja hi ha equipament
instal·lat. Per donar solució en aquests punts es disposa d’una estació repetidora embarcada en un vehicle, que pot donar cobertura en qualsevol punt del territori en cas
d’emergència.
Entre 2014 i 2017 s’hauran renovat el 100% dels repetidors TETRA (TBS) a repetidors de nova generació amb més potencia i sensibilitat i, per tant, amb una millora de la cobertura; també s’instal·laran 8 nous repetidors de la xarxa RESCAT per
ampliar la cobertura i la capacitat de la xarxa. Durant aquest 2017 s’estan realitzat
tasques de renovació i actualització dels sistemes radiants existents dels repetidors,
els quals seran substituïts per noves antenes amb la conseqüent millora de cobertura
d’aquestes zones.
Tot i que no hi ha un pla específic per a joves i per a dones, el Programa de
desenvolupament rural 2014-2020 de Catalunya conté una mesura d’incorporació
de joves. Paral·lelament, el DARP impulsa el Programa de dones del món rural i
marítim 2016-2020 (PDMRM 2016-2020) conjuntament amb l’Institut Català de
les Dones.
El DTES va trametre al Parlament de Catalunya l’informe de compliment de la
Resolució 390/XI el passat 31 de març de 2017, fet que no obsta que segueixi impulsant les actuacions incloses a la resolució.
Mitjançant l’Ordre AAM/147/2014, de 8 de maig, per la qual es modifiquen els
annexos del Decret 176/2007, de 31 de juliol, regulador dels procediments de compensació de danys i perjudicis causats a l’agricultura i la ramaderia per espècies animals protegides de la fauna salvatge autòctona; es van actualitzar i incorporar nous
barems de valoració econòmica de les compensacions pels danys o limitacions envers l’agricultura i la ramaderia a Catalunya causats per la presència de les espècies
de fauna salvatge incloses a l’annex I, entre les quals es troba l’ós bru.
Aquests barems de valoració econòmica estan actualitzats i s’ajusten als preus de
mercat. A més, si comparem els barems de valoració econòmica de Catalunya amb
els barems d’altres Comunitats Autònomes com els del Govern de Cantàbria, els del
Govern de Catalunya estan al mateix nivell o, fins i tot, per damunt.
Exemple de barems:
A) Ramat oví
– Xai/ corder de menys d’1 any: Catalunya, 95 € i Cantàbria, 90 €.
– Mardà de més d’1 any: Catalunya, 115 €.
– Mardà de selecció de més d’un any: Catalunya, 415 €.
A Cantàbria es paga 120 € per mascle semental d’oví, sense especificar altre barem d’edat.
B) Ramat equí
– Poltre/a de menys de 6 mesos: Catalunya, 710 mesos.
– Poltre/a d’entre 6 mesos i 1 any: Catalunya, 930 €.
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– Poltre/a fins a 9 mesos: Cantàbria, 620 €.
– Poltre entre 1 i 2 anys: Catalunya, 1.155 €.
– Poltre de 9 a 15 mesos: Cantàbria, 700 €.
La inclusió del lucre cessant i el càlcul de la productivitat en els barems de valoració econòmica és molt difícil i molt subjectiu, ja que altres factors externs no
atribuïbles a l’ós dificulten extraordinàriament establir un barem ajustat a la realitat
(esperança de vida de l’exemplar, risc a patir malalties, maneig individualitzat dins
del ramat, entorn del ramat, cura del ramader, etc). Tots els barems de valoració econòmica estableixen el dany real, efectiu i quantificat econòmicament en el moment
de produir-se el dany.
Pel que fa mesures que facilitin als ramaders els tràmits que hagin de fer davant l’administració competent en el cas de reclamacions, tant els membres del Cos
d’Agents Rurals del DARP, com el personal tècnic del Parc Natural de l’Alt Pirineu
i el personal que conformen els Equips de Seguiment de Conservació de l’Os Bru
(ESCO) del Pallars Sobirà i de la Vall d’Aran i el personal tècnic del Conselh Generau d’Aran, de forma permanent i continuada col·laboren i donen suport tècnic i
administratiu a tots els ramaders existents en territori amb presència de l’ós.
Així mateix, a mitjans de l’any 2016, el Govern va contractar un complement de
l’assegurança de responsabilitat civil de la Generalitat de Catalunya (i que segueix
vigent enguany) mitjançant la qual aquells expedients de danys causats per l’ós bru
tramitats i resolts favorablement segons procediment i barems de valoració de l’Ordre AAM/147/2014, l’asseguradora paga al ramader 5 dies després que el departament competent comunica a l’asseguradora que ha resolt favorablement l’expedient.
El Departament d’Interior, mitjançant els cossos operatius d’emergència, ha revisat els procediments interns d’informació i comunicació entre les respectives centrals d’operacions i les unitats operacionals, i s’ha enfortit la comunicació i tramesa
d’informació en temps real entre sales de comandament.
Així mateix, s’han introduït millores en els sistema de despatx d’operacions dels
cossos operatius, en el sistema d’informació del 112 i en el Sistema de Coordinació
d’Emergències (SICECAT) de Protecció Civil que permet un millor seguiment en
temps real dels incidents registrats, les activitats dels cossos operatius i el despatx de
les alertes a autoritats, institucions i grups operatius de manera més ràpida i fluida.
En relació amb els sistemes de despatx d’operacions, els Bombers de la Generalitat estan en procés d’implantació del nou sistema Eòlia que millora substancialment
la capacitat de coneixement operacional, la tramesa d’informació i el seguiment i
control de les operacions.
El DARP impulsa i gestiona mesures, tant del primer com del segon pilar de la
PAC, per compensar les dificultats de la ramaderia en les zones de muntanya.
L’objectiu d’FGC és assolir la viabilitat de les estacions d’esquí que gestiona. En
aquest sentit, la tendència és anar posicionant-les com estacions de muntanya, amb
activitat durant tot l’any, incorporant en col·laboració d’agents locals, activitats més
enllà de temporada d’hivern i per tots els públics, tendint a la desestacionalització
de l’oferta i a la creació de sinèrgies entre els diferents operadors turístics, per poder
oferir productes i experiències a realitzar a la muntanya amb el propòsit de convertir
les estacions en destins turístics competitius.
El lliurament del material tèrmic específic de dotació de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra es realitza de forma preferent al serveis que desenvolupen
la seva tasca en zones particularment considerades com a fredes. A partir de l’any
2016 es va validar l’ampliació del lliurament d’aquest material a la resta de serveis
territorials operatius uniformats.
Actualment, els serveis de les Regions Policials de Pirineu Occidental, Ponent,
Central i Girona que disposen de roba tèrmica són els següents: les Unitats de Seguretat Ciutadana (USC), les Àrees Regionals de Recursos Operatius, les Àrees Regionals de Trànsit i les Unitats regionals de proximitat i atenció al ciutadà. L’objectiu
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és dotar tots els efectius de la PG-ME amb aquesta roba, que és de caràcter complementari a la roba de protecció que tenen tots els efectius uniformats del Cos de
Mossos d’Esquadra (CME). Les peces de roba que tenen tots els efectius de la PGME i que aporten una protecció tèrmica òptima són les següents:
− Folre polar amb membrana que protegeix del fred i vent. Disposa d’una alta
resistència tèrmica i té com a funció limitar o dificultar la transmissió d’energia calorífica.
− Anorac amb membrana protectora de la pluja.
− Guants que protegeixen del fred i del vent.
− Botes amb membrana que protegeix del fred i de la pluja.
− Per altra banda, s’han adquirit també tapaboques i mitjons com a complement
de roba tèrmica a aquells agents que presenten servei a les anomenades «zones fredes».
A més, està en tramitació un expedient de licitació per a l’adquisició de 4.200
samarretes tèrmiques, que es lliuraran abans de finals d’any. A banda de l’estudi
d’ampliació i posterior incorporació de diversos serveis a aquestes «zones fredes»
del territori, està en curs el projecte de renovació de la uniformitat de les USC.
Aquest projecte consisteix en la millora de la uniformitat actual de la totalitat dels
efectius de la PG-ME, en termes de qualitat, i amb la incorporació de noves peces
de roba, totes elles basades en la superposició de capes. L’objectiu prioritari, en tots
el casos, és millorar aquest nivell òptim de protecció tèrmica que tenen actualment
els efectius de la PG-ME.
Per altra banda, i tal com s’ha anunciat, el Departament d’Interior realitzarà un
canvi integral de l’actual uniformitat ordinària de la PG-ME. Aquest canvi comportarà una millora qualitativa i operativa de la uniformitat, que garantirà la protecció
tèrmica homogènia i adient per a totes les condicions climatològiques arreu del territori de Catalunya.
Quant als bombers, s’informa que el Catàleg de vestuari i equipaments aprovat
per la Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments conté l’equipament que li correspon a cadascun dels col·lectius existents en la DGPEIS.
Els bombers generalistes (tant bombers funcionaris, com voluntaris) disposen
d’un equipament configurat per capes, que es pot adaptar a les necessitats climàtiques i particularitats personals. L’equipament està composat per:
– Samarreta tècnica + camisa intervenció + folre polar ignífug + jaqueta intervenció lleugera + parca «goretex» + jaqueta intervenció estructural
– Pantalons intervenció + sobrepantalons «goretex» + sobrepantalons intervenció estructural
– Mitjons + botes forestals i de trekking
Properament els bombers disposaran d’una primera capa tèrmica, l’adquisició de
la qual està pendent d’aprovació, que inclouria tubular pel coll, guants, samarreta,
pantalons i mitjons.
Els bombers especialistes, concretament el Grup d’Actuacions Especials en muntanya i salvament aquàtic, a més de l’equipament propi dels bombers generalistes,
disposen entre altres dels següents elements:
Pantaló polivalent GRAE, pantaló tèrmic GRAE, polo màniga curta vermell
bombers GRAE, samarreta tèrmica GRAE, samarreta tècnica GRAE, jaqueta
exterior GRAE, protector de coll tubular, mitjons tèrmics, ulleres tipus màscara
GRAE, ulleres protecció solar, guants interior-exterior GRAE, jaqueta impermeable GRAE, pantaló impermeable GRAE, vestit humit neoprè per barrancs, guants
de neoprè, escarpins de neoprè sense sola, peus de gat, bota trekking polivalent,
bota esquí muntanya, granota d’espeleologia GRAE, jaqueta de plomes, paraneus
GRAE,...
El DTES, mitjançant la Direcció General de Polítiques de Muntanya, es troba
en ple procés de redacció de l’avantprojecte de llei de muntanya. Dins de l’articu94
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lat, es preveu la creació d’un Observatori de la Muntanya i, per tant, amb un àmbit
d’acció més ampli que el de l’Alt Pirineu i Aran. Entre les seves funcions, identificar
les dinàmiques econòmiques i socials del territori; realitzar estudis que tinguin per
objecte detectar les necessitats dels territoris i proposar mesures específiques per a
aquestes zones.
Pel que fa a l’impuls de la permeabilitat entre les comarques de la Noguera i el
Pallars Jussà, ja s’han previst els treballs de redacció dels projectes necessaris per a
la millora integral del coll de Comiols i els seus accessos.
Amb relació a l’àmbit de les empreses i la Universitat de Lleida, cal dir que la
Universitat ja és motor del progrés cultural, científic i tècnic a les «comarques de
Ponent de Catalunya», però no únicament. La influència de la Universitat de Lleida s’estén molt més enllà de la seva «àrea administrativa». La seva oferta d’estudis
creix: per primera vegada a la seva història aquest curs 2016-17 ha ofert 33 graus i
36 màsters, abastant totes les disciplines acadèmico-científiques. Fa només dos anys
l’oferta era de 59 estudis, entre grau i màster, i no dels 69 actuals.
La prova que la influència de la Universitat de Lleida s’estén més enllà dels límits
administratius la tenim en què en els estudis de grau «només» un 56,3% dels estudiants «són de Lleida». Un 11,07% provenen de Barcelona, un 6,16% de Tarragona
i un 1,39% de Girona. Però és que a més a més un 25% dels estudiants provenen de
fora de Catalunya: un 20% d’arreu l’Estat espanyol (per importància: Osca, Illes Balears, Saragossa, Castelló, Alacant i València) i un 5,67% són internacionals.
El dinamisme de la Universitat de Lleida i la seva capacitat d’incidència social
i acadèmica encara és més marcat en l’oferta de Màsters, on només un 40,4% dels
seus estudiants són de Lleida. Un 13,72% provenen de Barcelona, un 6,19% de Tarragona i un 1,91% de Girona. Però és que un 12,49% són estudiants internacionals i
un 25,65% estudiants de l’Estat espanyol.
Són, sens dubte, unes dades que evidencien la importància i la influència de la
Universitat de Lleida, que ultrapassa, com és desitjable en una institució acadèmica
i de recerca, l’àmbit local, però en el qual exerceix d’autèntic motor de desenvolupament i progrés.
S’estan impulsant diverses línies d’ajuts i programes per donar suport al col·lectiu
dels autònoms, els esforços s’estan centrant en programes d’ajuts globals que permetin la seva aplicabilitat a tot el territori. En aquest sentit el Departament d’Ensenyament està plantejant i desplegant diverses estratègies per a la concertació territorial
de les polítiques actives d’ocupació, tal i com estableix la Llei del Sistema d’Ordenació de l’Ocupació de Catalunya i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. En
aquest sentit, la coordinació entre el SOC, la Direcció General de Joventut i el Departament d’Agricultura per a l’impuls del programa Odisseu és una bona eina per
a treballar l’ocupació en l’àmbit rural i el relleu generacional.
La Finestreta Única Empresarial ha assolit en aquests darrers mesos el 100% de
l’adhesió a la demarcació de Lleida, aconseguint que estiguin adherits al projecte els
231 ajuntaments que la conformen.
El Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida és un consorci integrat a
parts iguals per l’Ajuntament de Lleida i per la Universitat de Lleida (la Generalitat
de Catalunya no forma part del consorci), que té la missió de construir i gestionar
un Parc Científic a Lleida, focalitzat en el sector de l’agroindústria, mitjançant una
concessió de l’Ajuntament de Lleida.
La Generalitat no disposa a hores d’ara de xifres actualitzades sobre la situació
financera del Parc, però atès que el seu principal problema financer és el retorn de
les quotes dels préstecs concedits pel Ministerio de Ciencia y Tecnologia des de
l’any 2000, s’ha demanat a l’Estat que possibiliti que aquells parcs pertanyents al
sector públic que puguin acreditar que es troben en una situació financera que els
impedeixi complir amb les obligacions de pagament, puguin sol•licitar l’aplaçament
de les quotes d’amortització amb venciment el 2017 derivades de préstecs conce95
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dits per l’Administració de l’Estat, per a totes aquelles convocatòries realitzades per
l’Administració General de l’Estat des de l’any 2000.
El Departament d’Empresa i Coneixement sempre està obert a tots aquells projectes de col·laboració amb altres territoris que millorin la competitivitat de les empreses catalanes, i creu en la cooperació com una de les vies per fer-ho. Per tant,
aquest Departament està a favor d’identificar vies de col·laboració que puguin ser
interessants per ambdós territoris.
D’altra banda, és important destacar que l’Aragó tenia un marc de relació propici
per treballar aquest tipus d’acords amb les regions properes en el marc de l’Euroregió Pirineus-mediterrània, del que malauradament va deixar de ser-ne membre.
Cal destacar que s’ha ampliat el suport a les empreses de la zona amb una nova
delegació de l’Agència per la competitivitat de l’empresa (ACCIÓ) als Pirineus-Aran,
que s’afegeix a la ja existent a Lleida, i que donaria suport a possibles iniciatives de
col·laboració que poguessin sorgir-ne.
En l’àmbit del turisme, una de les accions destacables és l’acció coordinada amb
Osca per la gestió de fluxos al congost de Montrebei, frontera natural entre Lleida
i Osca, amb la presa de mesures per ordenar el turisme amb l’objectiu de protegir
aquest espai natural.
Pel que fa a programes de formació dual, els estudis de grau en Educació Primària que s’imparteix a la Universitat de Lleida es pot cursar en modalitat dual, amb
una activitat formativa intensiva als centres escolars des del primer curs.
El DARP realitza diverses actuacions a favor de l’impuls de l’agricultura ecològica o de la ramaderia extensiva, però cal dir que aquestes no es circumscriuen només
a l’àmbit de la recerca que es duu a terme en el «clúster» agroalimentari de Lleida,
ja que es tracta d’accions de foment pròpies derivades de les competències de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia, les quals no contemplen únicament la recerca i la investigació, excepció feta d’aquelles que, es duen a terme en col·laboració
amb l’IRTA o una ordre específica que a petició del sector es publica expressament
per a la recerca en matèria d’agroalimentació ecològica.
Amb relació a l’àmbit de la cultura i pel que fa a actuacions sobre el patrimoni
arquitectònic, la Direcció General d’Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni té
dins les seves prioritats la restauració de la Seu Vella de Lleida. És per això, que
aquest any s’iniciaran les obres que adjudica la Generalitat de Catalunya per garantir
la continuïtat del monument en perfectes condicions. L’import total de les 4 obres
serà d’uns 2,2 M€ a invertir entre 2017-2018.
1. Projecte de la restauració del Campanar de la Seu Vella de Lleida. Fase: Templet i pisos de les campanes. El pressupost de les obres té un import de 473.402,00 €
(Obra que adjudica la Generalitat)
Les façanes del templet, amb la restauració dels gablets, les gàrgoles i capitells
dels finestrals, elements escultòrics i pictòrics de cadascuna de les cinc plantes del
campanar i tots els paraments interiors.
Completar la rehabilitació de l’escala de cargol, per a millorar l’accés a l’interior
de cada pis.
Il·luminació interior de totes les plantes i millora de l’enllumenat de senyalització.
2. Projecte bàsic i d’execució de restauració de les cobertes del claustre de la Seu
Vella de Lleida - Fase 1ª. El pressupost de les obres té un import de 400.000.00 €
(obra que adjudica el Ministerio de Cultura) pendent de data d’inici
Comprèn les cobertes de les ales nord-oest i sud-oest del claustre. Correspon a
les ales de la Canònica i de la Porta dels Apòstols
3. Projecte bàsic i d’execució de restauració de les cobertes del claustre de la Seu
Vella de Lleida– Fase 2. El pressupost de les obres té un import de 757.459,90€ (obra
que adjudica la Generalitat)
Comprèn les cobertes de les ales nord-est i sud-est del claustre (Església i Canònica).
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4. Projecte de restauració de la Porta dels Apòstols .El pressupost total de les
obres té un import de 532.217,20 € (obra que adjudica la Generalitat)
Els treballs aniran encaminats a restaurar la Porta i a protegir i intentar aturar
els processos de degradació de la peça per garantir la pervivència de l’element, a
fi i efecte de salvaguardar els seus valors patrimonials i millorar-ne la presentació.
Pel que fa a actuacions museístiques, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament
de Lleida consideren convenient coordinar les seves respectives actuacions museístiques mitjançant un acord que permet impulsar i executar el projecte d’adequació de
l’edifici de l’antic Palau de Justícia com a nova seu del Museu d’Art de Lleida. Per a
la consecució d’aquest objectiu, les institucions esmentades han subscrit un conveni
mitjançant el qual les dues parts es comprometen a finançar els 4.767.437,15 € en
què es previst executar el projecte al llarg dels anys 2017, 2018 i 2019. A tal efecte la
Generalitat de Catalunya aportarà 1.000.000,00 € i l’Ajuntament de Lleida aportarà
els 3.767.437,15 € restants, a partir de fons propis, aportacions d’altres institucions
i/o ajuts que pugui rebre, d’acord amb el quadre adjunt:

Generalitat de Catalunya
Ajuntament de Lleida

2017

2018

2019

Total

250.000,00

375.000,00

1.700.000,00

1.375.000,00

1.950.000,00

1.750.000,00 1.067.437,15 4.767.437,15

375.000,00 1.000.000,00
692.437,15

3.767.437,15

L’avantprojecte de llei de muntanya que impulsa el DTES parteix de la constatació que bona part dels territoris de muntanya són alhora territoris de frontera. En
aquest sentit, s’ha de promoure i impulsar la cooperació transfronterera, tant entre
les institucions com entre els ciutadans, element bàsic per minimitzar l’efecte barrera que sovint caracteritza aquestes àrees i per generar noves oportunitats de desenvolupament a les zones de muntanya. Val a dir que això no és nou i ja està passant,
com queda palès en l’hospital transfronterer de la Cerdanya, potser el cas més paradigmàtic, però també en la prestació de serveis entre els pobles de l’Alta Ribagorça
i els de la Ribagorza aragonesa. O, a nivell dels programes europeus, entre d’altres,
amb la participació de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) en les iniciatives Interreg PIRIGNEUS (sobre les falles i les
festes de foc) i RETINA (sobre el cinema de muntanya).
Finalment, cal dir que l’actualització dels plans estratègic i de màrqueting de turisme a Catalunya ja preveu actuacions que contribueixen a la dinamització de les
comarques interiors i de muntanya, i inclou les infraestructures, els productes, la
promoció, la coordinació amb les empreses del sector i altres aspectes necessaris.
Barcelona, 11 de juliol de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Moció 139/XI, sobre el turisme
390-00139/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Empresa i Coneixement.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017
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Control del compliment de la Moció 140/XI, sobre la coeducació
390-00140/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017

Control del compliment de la Moció 141/XI, sobre les subvencions
públiques als mitjans de comunicació privats
390-00141/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017

Control del compliment de la Moció 142/XI, sobre el model sanitari
390-00142/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Salut.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017

Control del compliment de la Moció 143/XI, sobre els treballadors
públics
390-00143/11
DESIGNACIÓ DE LA COMISSIÓ COMPETENT

Comissió competent: Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 18.07.2017

4.52.

Compareixences del president de la Generalitat

4.52.10.

Compareixences

Compareixença del president de la Generalitat davant el Parlament
per a donar compte de les modificacions en la composició del
Govern
350-00004/11
ANUNCI

Anunci: president de la Generalitat (reg. 66143).
Coneixement: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

4.52.10. Compareixences
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4.53.

Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença de David José Mañas, membre del Cos de Mossos
d’Esquadra, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació
Catalunya
357-00615/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

Compareixença de David Miquel, membre del Cos de Mossos
d’Esquadra, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació
Catalunya
357-00616/11
ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

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

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

4.70.05.

Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

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

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017.

Informe sobre l’audiovisual a Catalunya corresponent al 2016
334-00076/11
PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA
Reg. 65422 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 18.07.2017

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,
En nom del Consell de l’Audiovisual de Catalunya i en compliment del que disposa l’article 12 de la Llei 2/2000, de 4 de maig, del Consell de l’Audiovisual de
4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones
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Catalunya, us trameto, adjunta, una còpia en paper i una altra en suport informàtic
de l’Informe sobre l’audiovisual a Catalunya 2016.
Aprofito l’avinentesa per saludar-vos ben cordialment.
Barcelona, 11 de juliol de 2017
Roger Loppacher i Crehuet, president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i en l’edició electrònica d’aquest BOPC.

Pla interdepartamental de salut pública de 2017-2020
334-00077/11
PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT
Reg. 65722 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Salut: Mesa del Parlament,
18.07.2017

A la Mesa del Parlament

Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,
Certifico:

Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 11 de juliol de 2017 s’ha
pres, entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
«A proposta del conseller de Salut, s’aprova la iniciativa SIG17SLT0530 - Proposta d’acord del Govern pel qual s’aprova el Pla interdepartamental de salut pública
2017-2020.»
I, perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.
Acord GOV/ /2017, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Pla
interdepartamental de salut pública 2017-2020

L’article 4 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, de salut pública, regula el Pla interdepartamental de salut pública i estableix que la salut pública, per desenvolupar
totes les seves activitats de manera efectiva, necessita eines de govern que permetin
garantir la coordinació de les seves accions que incideixen en la salut de la població
i que són competència dels diferents departaments en què s’organitza la Generalitat,
sens perjudici de les competències que corresponen a l’autoritat sanitària.
Així mateix, la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, disposa que el Pla interdepartamental de salut pública, en coordinació amb el Pla de salut de Catalunya, en el qual
s’integra, és l’eina de govern i el marc indicatiu de les accions de salut pública, les
propostes del qual vinculen el Govern i han de ser desplegades pels departaments
que tenen competències en àrees que incideixen en la salut de la població.
D’altra banda, la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, estableix que l’elaboració del
Pla interdepartamental de salut pública correspon als departaments que exerceixen
competències en àrees que incideixen en la salut de la població, que n’assumeix el lideratge el departament competent en matèria de salut, que el procediment d’elaboració del Pla ha de garantir la participació de les administracions, les institucions, els
agents socials i econòmics, les societats científiques, les corporacions professionals i
la societat civil en general, i que ha de desenvolupar iniciatives destinades a afavorir
la promoció específica de la salut de les dones, d’acord amb els plans de polítiques
per a les dones aprovats pel Govern.
Atès que l’article 4.3 de la Llei 18/2009, de 22 d’octubre, estableix que el Govern
ha d’aprovar el Pla interdepartamental de salut pública, amb la mateixa vigència que
la del Pla de salut de Catalunya, a proposta del departament competent en matèria
de salut, i que l’ha de presentar al Parlament;
4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes
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D’acord amb els treballs duts a terme per la Comissió Interdepartamental de Salut per a l’elaboració del Pla interdepartamental de salut pública, creada per l’Acord
del Govern de 20 de novembre de 2012;
Per tot això, a proposta del conseller de Salut, el Govern
Acorda:

1. Aprovar el Pla interdepartamental de salut pública 2017-2020, que és annex a
aquest Acord. El seu desenvolupament s’ha d’ajustar a les disponibilitats establertes
anualment per la Llei de pressupostos de la Generalitat de Catalunya.
2. Aquest Acord s’ha de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret de l’annex, que s’ha de poder consultar a través de la pàgina web del Departament de Salut (http://salutweb.gencat.cat/ca/inici/) i ha d’estar a disposició de
les persones interessades a la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut
(carrer de Roc Boronat, 81-95, edifici Salvany, 08005 Barcelona).
3. Aquest Acord s’ha de trametre al Parlament de Catalunya, en el termini màxim de 30 dies comptadors des de la data de l’aprovació, per tal que en tingui coneixement.
Barcelona, 11 de juliol de 2017
Joan Vidal de Ciurana, secretari del Govern
N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.

4.90.

Règim interior

4.90.15.

Contractació

Contractació dels serveis de manteniment del sistema de
conferències i votacions del Saló de Sessions, dels sistemes de
conferències d’altres sales i de la resta d’instal·lacions audiovisuals
del Parlament
615-00006/11
FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE

Secretaria General

Anunci pel qual es fa pública la formalització del contracte dels serveis de manteniment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessions, dels sistemes
de conferències d’altres sales i de la resta d’instal·lacions audiovisuals del Parlament
(expedient 615-00006/11).
D’acord amb el que estableix la clàusula 42.1 del plec de clàusules administratives del contracte dels serveis de manteniment del sistema de conferències i votacions
del Saló de Sessions, dels sistemes de conferències d’altres sales i de la resta d’instal·
lacions audiovisuals del Parlament, es fa pública la formalització d’aquest contracte.
Sistema de licitació: procediment obert, tramitació ordinària.
Expedient: 615-00006/11.
Objecte:
– Lot 1: Manteniment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessions
i dels sistemes de conferències d’altres sales. Aquest lot engloba el conjunt d’intervencions i subministraments de material adreçats al manteniment dels sistemes de
conferències i votacions existents de la marca BOSCH que no estan subjectes a cap
garantia durant la vigència d’aquest contracte.

4.90.15. Contractació
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– Lot 2: Manteniment de la resta d’instal·lacions audiovisuals i de difusió (broadcast). Aquest lot engloba el manteniment de l’equip audiovisual i de difusió (broadcast) existent que no està subjecte a garantia a l’inici del contracte i, si s’escau, el
dels equips la garantia dels quals s’acaba durant la vigència d’aquest contracte, a
partir del moment que fineixi. Aquest lot no inclou el conjunt d’equips que formen
part del lot 1.
Empreses adjudicatàries:
Lot 1: DITEC Comunicaciones, SL
Lot 2: Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones de España, Sociedad Anónima Unipersonal
Import del contracte:
Lot 1: Manteniment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessions
i dels sistemes de conferències d’altres sales, per l’import corresponent a la durada
de vint-i-quatre mesos del contracte d’acord amb els següents paràmetres:
21% IVA

Total

L’oferta econòmica proposada
amb relació a les tasques
de manteniment preventiu
indicades (partida 1)

6.240,00 €

1.310,40 €

7.550,40 €

L’oferta econòmica
proposada amb relació als
subministraments (partida 2).

3.500,00 €

735,00 €

4.235,00 €

58,00 €
euros/hora

12,18 €

70,18 €

L’oferta econòmica proposada
amb relació al preu per hora
per un tècnic en jornada
laborable (de dilluns a divendres
feiners, de 8 h a 22 h), que
s’ha d’aplicar en les despeses
de personal associades al
manteniment correctiu i altres
actuacions (partida 3).

Lot 2: Manteniment de la resta d’instal·lacions audiovisuals i de difusió (broadcast), per l’import corresponent a la durada de vint-i-quatre mesos del contracte
d’acord amb els següents paràmetres:

L’oferta econòmica proposada
amb relació a les tasques
de manteniment preventiu
indicades (partida 1).
L’oferta econòmica
proposada amb relació als
subministraments (partida 2).
L’oferta econòmica proposada
amb relació al preu per hora
per un tècnic en jornada
laborable (de dilluns a divendres
feiners, de 8 h a 22 h), que
s’ha d’aplicar en les despeses
de personal associades al
manteniment correctiu i altres
actuacions (partida 3).
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21% IVA

Total

0,00 €

0,00 €

0,00 €

6.799,00 €

1.427,79 €

8.226,79 €

33,27 €
euros/hora

6,98 €

40,25 €
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Data de formalització:
Lot 1: 20 de juny de 2017.
Lot 2: 29 de juny de 2017.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
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