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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 764/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació del nombre de punts 
de trobada familiar
250-01005/11
Adopció 7

Resolució 765/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’increment i el foment de la 
pràctica de l’esport per a lluitar contra l’obesitat infantil
250-01029/11
Adopció 7

Resolució 773/XI del Parlament de Catalunya, sobre el foment de les orquestres 
privades
250-01019/11
Adopció 8

Resolució 783/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació política i humanitària 
de la República Democràtica del Congo
250-00908/11
Adopció 9

Resolució 784/XI del Parlament de Catalunya, sobre els assassinats de trenta-set 
nenes de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
250-00927/11
Adopció 9

Resolució 785/XI del Parlament de Catalunya, sobre la detenció del doctor Riaz 
Ahmed, al Pakistan
250-00960/11
Adopció 10

3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Xarxa Cervera de Transferència Tecnològica
250-01067/11
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre les derivacions de l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-01121/11
Presentació: GP SOC 11

Proposta de resolució sobre les inversions a l’Hospital de Móra d’Ebre
250-01122/11
Presentació: GP SOC 12

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-01123/11
Presentació: GP JS 13

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i els vigi-
lants municipals
250-01124/11
Presentació: GP PPC 15
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Proposta de resolució sobre la seguretat als habitatges protegits del carrer de Vic-
toria Kent, de l’Hospitalet de Llobregat
250-01125/11
Presentació: GP PPC 15

Proposta de resolució sobre la inversió a la carretera N-II al Maresme
250-01126/11
Presentació: GP PPC 16

Proposta de resolució sobre dos centres d’atenció primària de Cerdanyola del Vallès
250-01128/11
Presentació: GP Cs 17

Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb dificultats d’apre-
nentatge
250-01129/11
Presentació: GP SOC 18

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre l’anàlisi dels comptes 
de les empreses públiques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no 
administratives de la Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 i 2014
256-00035/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 20
Termini per a proposar compareixences 20

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.01. Mesa del Parlament

Composició de la Mesa del Parlament
398-00001/11
Elecció del vicepresident primer de la Mesa del Parlament 21

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 318/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant 
Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012
290-00293/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  21

Control del compliment de la Resolució 376/XI, sobre la declaració del Dia Mundial 
de la Salut Mental Materna
290-00349/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  28

Control del compliment de la Resolució 428/XI, sobre la construcció del nou Hos-
pital Doctor Josep Trueta, a Girona
290-00400/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  29

Control del compliment de la Resolució 433/XI, sobre els psicòlegs clínics
290-00405/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  30

Control del compliment de la Resolució 436/XI, sobre la precarietat laboral en el 
sistema sanitari
290-00408/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  33

Control del compliment de la Resolució 437/XI, sobre la personalitat jurídica i el 
pressupost de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
290-00409/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  35

Control del compliment de la Resolució 438/XI, sobre la gestió i el pressupost de 
l’atenció primària i comunitària
290-00410/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  35
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Control del compliment de la Resolució 473/XI, sobre el finançament del Consorci 
Sanitari de Terrassa
290-00443/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  38

Control del compliment de la Resolució 515/XI, sobre el bloqueig a Cuba
290-00482/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 518/XI, de suport als acords de pau de Co-
lòmbia
290-00485/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  41

Control del compliment de la Resolució 521/XI, sobre l’oferta del cicle formatiu d’Ad-
ministració i Finances a l’Institut J. V. Foix, de Rubí
290-00488/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

Control del compliment de la Resolució 524/XI, sobre les biblioteques escolars
290-00491/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  42

Control del compliment de la Resolució 526/XI, sobre la continuïtat del projecte 
educatiu de l’Escola Nou de Quart
290-00493/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  43

Control del compliment de la Resolució 537/XI, sobre la dignificació de les condi-
cions laborals dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra i de les policies locals
290-00501/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  44

Control del compliment de la Resolució 542/XI, sobre la defensa dels espais natu-
rals lliures del Vallès i la incorporació de diversos sectors a l’espai d’interès natural 
de Gallecs
290-00506/11
Sol·licitud de pròrroga 45
Pròrroga del termini per a retre comptes 45

Control del compliment de la Resolució 543/XI, sobre la urbanització del Bosc d’en 
Vilaró
290-00507/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46

Control del compliment de la Resolució 546/XI, sobre el millorament de la carrete-
ra C-17
290-00510/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  46

Control del compliment de la Resolució 547/XI, sobre la racionalització dels horaris 
de la línia R3 de rodalia
290-00511/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  47

Control del compliment de la Resolució 548/XI, sobre les millores en la informació i 
l’accessibilitat de les estacions de la xarxa ferroviària de Catalunya
290-00512/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  48

Control del compliment de la Resolució 549/XI, sobre l’assessorament als ajunta-
ments per al cobrament de l’impost sobre béns immobles corresponent a les au-
topistes de peatge
290-00513/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  50

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 79/XI, sobre la manera d’aconseguir més equi-
tat en la sanitat
390-00079/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 50
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Control del compliment de la Moció 86/XI, sobre polítiques agràries, ramaderes i 
forestals
390-00086/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 52

Control del compliment de la Moció 97/XI, sobre el col·lapse dels serveis d’urgències
390-00097/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 64

Control del compliment de la Moció 98/XI, sobre la situació de la sanitat
390-00098/11
Informe relatiu al compliment de la Moció 67

Control del compliment de la Moció 114/XI, sobre la despoblació a les zones rurals
390-00114/11
Sol·licitud de pròrroga 70
Pròrroga del termini per a retre comptes 71

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en ponència de Josep Canal, interventor tresorer de l’Ajuntament de 
Mataró, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’apro-
vació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
353-00282/11
Decaïment 71

Compareixença en ponència de Daniel Faura, president del Col·legi de Censors Ju-
rats de Comptes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari 
de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00283/11
Decaïment 71

Compareixença en ponència de Joan B. Casas, degà del Col·legi d’Economistes 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i 
d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya
353-00285/11
Decaïment 71

Compareixença en ponència d’Antònia Agulló, catedràtica de dret tributari de la 
Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00286/11
Decaïment 72

Compareixença en ponència de Luis Alonso González, catedràtic de dret tributari de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Cata-
lunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
353-00287/11
Decaïment 72

Compareixença en ponència de Tomàs Font Llovet, president del Consell Tributari 
de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i 
d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya
353-00288/11
Decaïment 72

Compareixença en ponència de Carlos de Rosselló Moreno, doctor en dret i especia-
lista en dret financer i tributari, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari 
de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administra-
ció tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00294/11
Decaïment 72
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Compareixença en ponència de Jorge Onrubia, professor del Departament d’Econo-
mia Aplicada de la Universitat Complutense de Madrid, amb relació a la Proposició 
de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, 
relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00295/11
Decaïment 73

Compareixença en ponència d’Ángel de la Fuente, director executiu de la Funda-
ció d’Estudis d’Economia Aplicada i investigador en matèria d’hisenda autonòmica, 
amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
353-00296/11
Decaïment 73

Compareixença en ponència de Carmen Marín González, analista de recerca de 
la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00297/11
Decaïment 73

Compareixença en ponència d’Enoch Albertí Rovira, degà de la Facultat de Dret de 
la Universitat de Barcelona i catedràtic de dret constitucional, amb relació a la Pro-
posició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon 
i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00298/11
Decaïment 74

Compareixença en ponència de Susana Sartorio Albalat, catedràtica de dret finan-
cer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00299/11
Decaïment 74

Compareixença en ponència d’Heribert Padrol Munté, assessor fiscal, amb relació 
a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres pri-
mer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00300/11
Decaïment 74

Compareixença en ponència de Jordi Jové Vilalta, president de la Junta de Perso-
nal de l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00301/11
Decaïment 74

Compareixença en ponència de Daniel Mas Clanxet, president de l’Associació Pro-
fessional de Tècnics de l’Administració Tributària de la Generalitat, amb relació a la 
Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00302/11
Decaïment 75

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació Espanyola d’As-
sessors Fiscals amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i 
d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya
353-00305/11
Decaïment 75

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de Professionals 
Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Ad-
ministració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00306/11
Decaïment 75
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Compareixença en ponència d’una representació de la Comissió d’Assessors Fis-
cals del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00307/11
Decaïment 75

Compareixença en ponència d’una representació de la Comissió de Relacions amb 
l’Administració i la Justícia del Col·legi d’Advocats de Barcelona amb relació a la 
Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00308/11
Decaïment 76

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Gestors Administra-
tius de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
353-00309/11
Decaïment 76

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de Notaris de Catalu-
nya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació 
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Genera-
litat de Catalunya
353-00310/11
Decaïment 76

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de Governs Locals 
de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i 
d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de 
la Generalitat de Catalunya
353-00311/11
Decaïment 76

Compareixença d’Alicia Sánchez-Camacho Pérez, secretària primera del Congrés 
dels Diputats, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació Catalunya
357-00547/11
Substanciació 77

Compareixença de José Zaragoza i Alonso, exsecretari d’organització del Partit 
dels Socialistes de Catalunya, davant la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya
357-00583/11
Substanciació 77

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança del pluralisme 
polític en la televisió i la ràdio corresponent a l’abril del 2017
337-00034/11
Presentació: president del Consell de l’Audiovisual de Catalunya 77

4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment dos llocs de treball d’analista programador o 
analista programadora i un lloc de treball d’analista administrador o analista admi-
nistradora de portals d’informació del Parlament de Catalunya
501-00003/11
Nomenament de dos funcionaris interins 78
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 764/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’ampliació del 
nombre de punts de trobada familiar
250-01005/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 14, 11.07.2017, DSPC-C 493

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 11 de juliol de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’ampliació del nombre de punts de 
trobada familiar (tram. 250-01005/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciuta-
dans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 63074).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Crear punts de trobada a Catalunya, tenint en compte els que ja existeixen, de 

manera que a cada municipi s’adeqüin, en funció de les necessitats del territori, els 
establiments necessaris perquè s’hi puguin dur a terme les funcions establertes per 
l’article 10 del Decret 357/2011, del 21 de juny, dels serveis tècnics de punt de troba-
da, consistents en serveis d’estada i serveis d’intercanvi.

b) Establir un pla de col·laboració amb els ens locals, tenint en compte les mesu-
res preses fins ara, amb l’objectiu que prestin i gestionin el servei de punt de trobada 
familiar, en els termes i mitjançant els instruments que estableix el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya, amb l’objectiu de fer polítiques socials 
més àgils en l’execució de respostes a les necessitats ciutadanes.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Palau Vergés

Resolució 765/XI del Parlament de Catalunya, sobre l’increment i el 
foment de la pràctica de l’esport per a lluitar contra l’obesitat infantil
250-01029/11

ADOPCIÓ

Comissió de la Infància, sessió 14, 11.07.2017, DSPC-C 493

La Comissió de la Infància, en la sessió tinguda el dia 11 de juliol de 2017, ha 
debatut el text de la Proposta de resolució sobre l’increment i el foment de la pràctica 
de l’esport per a lluitar contra l’obesitat infantil (tram. 250-01029/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes presentades pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 63081).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Valorar les iniciatives que es poden emprendre, atenent els resultats de l’estudi 

sobre els hàbits esportius dels escolars a Catalunya 2016, per a tendir a la pràctica de 
seixanta minuts diaris d’activitat física que recomana la Comissió Europea.

b) Fomentar i potenciar la utilització activa i eficient de les instal·lacions dels 
centres educatius, incloent-hi els espais esportius, fora de l’horari lectiu per a fer-hi 
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activitats extraescolars al llarg de tota la setmana, potenciant la connexió amb les 
necessitats socials i amb l’entorn, i posant èmfasi en els entorns més desfavorits.

c) Promocionar la connexió i la coordinació de l’educació física i les activitats 
extraescolars esportives dels centres educatius amb els clubs i l’entorn esportiu de 
competició, per a afavorir i potenciar el desenvolupament de les possibles carreres 
esportives d’alta competició.

d) Reforçar de manera específica i transversal el valor de l’esport, dins l’educació 
integral de l’alumnat, per les virtuts que té tant en la millora de la salut com en la 
formació de valors personals.

e) Col·laborar amb els ens locals per a garantir l’accés a les activitats extraesco-
lars municipals a tots els infants i adolescents pertanyents a famílies en risc d’ex-
clusió social.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Eva Martínez Morales; la presidenta de la Comis-

sió, Montserrat Palau Vergés

Resolució 773/XI del Parlament de Catalunya, sobre el foment de les 
orquestres privades
250-01019/11

ADOPCIÓ

Comissió de Cultura, sessió 13, 19.07.2017, DSPC-C 505

La Comissió de Cultura, en la sessió tinguda el dia 19 de juliol de 2017, ha de-
batut el text de la Proposta de resolució sobre el foment de les orquestres privades 
(tram. 250-01019/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans, i les esmenes 
presentades pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí (reg. 63076).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
a) Fomentar, per mitjà del Departament de Cultura, la col·laboració pública i pri-

vada de les orquestres i facilitar que puguin programar actuacions en grans equipa-
ments, com ara l’Auditori de Barcelona.

b) Incentivar, amb mesures de coordinació entre el Departament de Cultura i 
el Departament d’Economia, l’aportació d’empreses privades a les orquestres apu-
jant-ne progressivament la desgravació.

c) Mitjançar per a afavorir i intentar fer possible, amb els mitjans de què disposa 
el Departament de Cultura, que les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i 
Girona destinin més recursos a les orquestres de Catalunya.

d) Coordinar-se amb les diputacions de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona 
per a fer una acció conjunta de foment de la música clàssica a tot el territori.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2017
La secretària de la Comissió, Montserrat Palau Vergés; la presidenta de la Co-

missió, Irene Rigau i Oliver
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Resolució 783/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació 
política i humanitària de la República Democràtica del Congo
250-00908/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

29, 20.07.2017, DSPC-C 508

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol de 2017, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la situació política i humanitària de la República Democrà-
tica del Congo (tram. 250-00908/11), presentada per Jordi-Miquel Sendra Vellvè, 
juntament amb una diputada també del Grup Parlamentari de Junts pel Sí; Ferran 
Pedret i Santos, del Grup Parlamentari Socialista; Joan Josep Nuet i Pujals, del 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i Carles Riera Albert, del Grup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
1. El Parlament de Catalunya manifesta la seva solidaritat amb la població de la 

República Democràtica del Congo i rebutja l’ús de la violència i la repressió contra 
manifestacions pacífiques que demanen el respecte a la constitució, la convocatòria 
d’eleccions previstes en un termini raonable i la fi del mandat presidencial d’acord 
amb la legislació.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a: 
a) Demanar al Govern espanyol que, en les seves relacions amb el Govern de 

la República Democràtica del Congo i en totes les instàncies internacionals al seu 
abast, reclami la convocatòria d’eleccions previstes i la finalització del mandat presi-
dencial respectant la Llei suprema.

b) Reclamar al Govern espanyol que aculli amb agilitat i sense l’habitual rigidesa 
les peticions d’asil i refugi de persones provinents de la República Democràtica del 
Congo.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Violant Cervera i Gòdia; la presidenta 

de la Comissió, Marta Pascal i Capdevila

Resolució 784/XI del Parlament de Catalunya, sobre els assassinats 
de trenta-set nenes de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de 
Guatemala
250-00927/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

29, 20.07.2017, DSPC-C 508

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Trans-
parència, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol de 2017, ha debatut el text de la 
Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set nenes de l’Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala (tram. 250-00927/11), presentada pel 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, i les esmenes presentades pel Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya (reg. 57610) i pel Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí (reg. 57781).

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent
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Resolució
1. El Parlament de Catalunya s’uneix a l’afecció per la tràgica mort de les nenes 

de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala, i reitera la seva solidaritat 
amb les víctimes, llurs famílies i el poble de Guatemala.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de Catalunya a demanar al Govern 
espanyol que faci les gestions necessàries davant les autoritats guatemalenques per 
a expressar la necessitat d’assegurar la investigació, la identificació de les persones 
responsables i la reparació de les víctimes de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción 
i, alhora, millorar els protocols de protecció de la infància.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Violant Cervera i Gòdia; la presidenta 

de la Comissió, Marta Pascal i Capdevila

Resolució 785/XI del Parlament de Catalunya, sobre la detenció del 
doctor Riaz Ahmed, al Pakistan
250-00960/11

ADOPCIÓ

Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, sessió 

29, 20.07.2017, DSPC-C 508

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol de 2017, ha debatut el text de la Pro-
posta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed (tram. 250-00960/11), 
presentada pel Grup Parlamentari de Junts pel Sí, el Grup Parlamentari Socialista, 
el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot i el Grup Parlamentari de la Candi-
datura d’Unitat Popular - Crida Constituent.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya reclama la protecció dels drets del doctor Riaz Ahmed, 

detingut a Karachi, al Pakistan, i demana un cop més a tots els organismes i les ins-
titucions llur plena cooperació per a una efectiva protecció dels defensors dels drets 
humans.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Violant Cervera i Gòdia; la presidenta 

de la Comissió, Marta Pascal i Capdevila
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3. Tramitacions en curs

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la Xarxa Cervera de Transferència 
Tecnològica
250-01067/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 65844 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 25.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 65844)

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

1. Sol·licitar a Eurecat que estudiï i prengui la decisió que més s’adeqüi a les 
necessitats d’aquest centre en relació amb una eventual integració del centre tecno-
lògic d’Eurecat dins la futura Red Cervera, per aprofitar els recursos aprovats als 
pressupostos generals de l’Estat de 2017 i aprofitar les sinergies amb els centres tec-
nològics de tota Espanya.

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

2. Sol·licitar a la resta de centres tecnològics catalans que estudiïn i prenguin en 
consideració, d’acord amb les seves necessitats estratègiques, una eventual integra-
ció de cadascun dels centres dins la futura Red Cervera per aprofitar els recursos 
aprovats als pressupostos generals de l’Estat de 2017 i aprofitar les sinèrgies amb 
els centres tecnològics de tot Espanya.

Proposta de resolució sobre les derivacions de l’Hospital de la Seu 
d’Urgell
250-01121/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 66212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.07.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Or-

deig i Molist, diputat del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re-
solució sobre les derivacions de l’Hospital de La Seu, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La davallada dels ingressos que provenen del Departament de Salut de la Ge-

neralitat de Catalunya dels darrers anys cap a l’Hospital de La Seu ha provocat una 
pèrdua de serveis bàsics del mateix centre i un deteriorament de les condicions la-
borals de treballadors.

L’augment del nombre de derivacions de pacients de La Seu d’Urgell, i del con-
junt de la comarca, als Hospitals de Lleida o Barcelona per rebre tractaments, visites 
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o proves diagnòstiques, suposen un gran nombre de desplaçaments i costos econò-
mics pels pacients i les seves famílies. Si l’any 2006 el 76,79% de la gent que anava 
a l’Hospital de La Seu eren atesos en el propi Hospital, l’any 2015 només en varen 
ser ateses el 69,18%.

Les derivacions a Hospitals de Lleida i Barcelona es justifiquen quan la patologia 
del malalt requereix una atenció especialitzada o molt greu, però no quan és provo-
cada per les retallades de serveis bàsics perjudicant a les famílies, pel cost econòmic 
i social que representa.

Molts ciutadans, i algunes entitats de La Seu d’Urgell, han reclamat ajudes eco-
nòmiques públiques per a persones que es veuen obligades a desplaçar-se molts qui-
lòmetres per accedir a determinats serveis sanitaris. L’accés als serveis sanitaris i de 
salut és un dels serveis públics bàsics més importants i valorats pels ciutadans i són 
vitals per evitar la despoblació de les zones de muntanya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat: 
1. Recuperar els diners retallats en conceptes de contractacions de serveis sani-

taris des del 2010 a l’Hospital de la Seu d’Urgell.
2. Adoptar les mesures necessàries per a reduir el nombre de derivacions i des-

plaçaments, amb els costos econòmics que se’n deriven, als centres hospitalaris de 
Lleida i Barcelona degut a patologies i tractaments lleus o proves diagnòstiques bà-
siques.

3. Impulsar una línia d’ajuts econòmics per a persones d’arreu del Pirineu que es 
vegin obligades a desplaçar-se a centres hospitalaris allunyats dels seus domicilis, 
tenint en compte els problemes de mobilitat, la realitat socio-econòmica o la grave-
tat del tractament dels pacients alhora d’establir aquesta línia d’ajuts als desplaça-
ments sanitaris.

Palau del Parlament, 12 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Mo-

list, diputats, GP SOC

Proposta de resolució sobre les inversions a l’Hospital de Móra 
d’Ebre
250-01122/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 66213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.07.2017

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

Castillo Rosique, diputat, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputada del Grup Parlamentari 
Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del 
Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre les inversions a l’Hospital de 
Móra d’Ebre, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
L’Hospital de Móra d’Ebre està passant per un dels pitjors moments de la seva 

història. Les seves instal·lacions i el seu personal pateixen greus mancances, però 
s’aconsegueix que aquestes no facin ressentir en excés la qualitat del servei amb la 
dedicació i esforç personal dels seus treballadors i treballadores.
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No obstant, la situació comença a ser preocupant per a la mateixa plantilla, que 
ha vist congelats i retallats els seus salaris des del 2008, i que ha patit directament 
la manca d’inversió per part de la Generalitat en unes instal·lacions que es van de-
gradant, i en uns recursos, ja minsos de fa temps.

El passat dissabte dia 13 de maig la ciutadania, la plantilla, i els sindicats de tre-
balladors van voler dir prou, i van realitzar una manifestació reivindicativa que va 
ajuntar persones de Terres de l’Ebre i les el Cap de Tarragona.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Aplicar de manera immediata un Pla d’inversions de l’Hospital de Móra 

d’Ebre, amb la corresponsabilitat del CatSalut, d’acord amb els sindicats i la direc-
ció del centre, i convocar immediatament la comissió mixta prevista en el conveni 
de gestió, que no ha estat convocada en molts anys.

2. Començar les inversions necessàries a l’àrea de radiologia de l’Hospital de 
Móra d’Ebre amb absoluta prioritat, corresponsabilitzant igualment al CatSalut, do-
nat que aquesta àrea es troba en una situació precària.

3. Garantir, a través del CatSalut, un increment de finançament de l’Hospital de 
Móra, tenint en compte l’esforç que ha realitzat històricament, els 4 milions d’eu-
ros que han sortit de les seves reserves voluntàries, i que es tracta d’un centre aïllat 
geogràficament.

Palau del Parlament, 11 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Carles Castillo Ro-

sique, Rosa Maria Ibarra Ollé, diputats, GP SOC 

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-01123/11

PRESENTACIÓ: GP JS

Reg. 66271 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.07.2017

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Assump-

ció Laïlla i Jou, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament 
del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la Dermatitis Atòpica, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Dermatitis Atòpica (DA) és una malaltia immunològica sistèmica, de caràcter 

crònic, que cursa en brots i es caracteritza per l’aparició d’envermelliment i inflama-
ció de la pell (èczemes) i una picor intensa i prolongada.

La DA sovint es manifesta en l’edat pediàtrica, en un 60% dels casos apareix 
durant el primer any de vida, i sol remetre amb l’edat Malgrat això entre el 9% i el 
24% dels casos s’inicia en l’edat adulta.

Es fa difícil estimar la prevalença de la DA, però la xifra més àmpliament accep-
tada se situa entre l’1 i el 3% del adults 

La dificultat de la DA radica en la classificació del grau de severitat, que és el que 
més impacte té en la qualitat de vida.

En els pacients severs, que poden arribar a tenir afectacions fins al 90% del cos, 
la DA influeix de manera evident el dia a dia, especialment en l’estat d’ànim, la son, 
les relacions i les activitats, podent arribar a afectacions i trastorns psíquics que 
afecten de manera evident la qualitat de vida.
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A més, els pacients amb DA tenen un major risc de patir altres trastorns atòpics, 
com l’asma, la rinitis al·lèrgica, l’al·lèrgia alimentària, alteracions oculars atòpiques 
i esofagitis eosinofílica.

Actualment, el tractament de la DA severa es realitza amb mesures higièniques i 
amb l’aplicació de cremes emol·lients que alleugen els símptomes. El tractament far-
macològic es basa amb fàrmacs corticosteroides, principalment adreçats a alleujar 
el període agut d’inflamació, i no estan recomanat utilitzar-los durant un períodes 
llargs de temps. En un nombre molt limitat de pacients, es poden utilitzar immuno-
supressors indicats, però requereixen d’una estricta monitorització i la seva retira-
da un cop s’han aconseguit els efectes desitjats a curt termini, ateses les potencials 
toxicitats que poden provocar. Per tot això el tractament és poc específic, limitat a 
la hidratació de la pell o a la gestió del brot en el moment de la seva aparició, sense 
possibilitat de mantenir-lo en el temps de manera estable.

Les malalties que es manifesten a la pell estan recollides en els Pla de Salut 
2016-2020, però focalitzant-se en el melanoma, la psoriasi o la promoció de la tele- 
dermatologia.

Per aquests motius, presentem la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Promoure una campanya informativa sobre la Dermatitis Atòpica que: 
a) Inclogui les mesures preventives que poden dur-se a terme en la vida quotidi-

ana per tal de reduir-ne l’aparició dels brots i/o reduir-ne els símptomes i quins fac-
tors empitjoren aquests símptomes.

b) Informi sobre quines són les possibles complicacions i quan cal contactar amb 
els professionals de la salut.

c) Faciliti la sensibilització i divulgació de la DA, especialment en la seva mani-
festació moderada i greu, així com el reconeixement i conscienciació de la societat 
sobre la malaltia.

d) Ajudi a trobar solucions i iniciatives que millorin la qualitat de vida per als 
pacients afectats.

2. Dur a terme polítiques de salut que permetin un millor abordatge de la DA.
3. Impulsar el correcte diagnòstic del pacients segons la seva severitat utilitzant 

la nomenclatura internacional (ICD-9/10) en les estacions clíniques dels professio-
nals, que faciliti la millora de la detecció de la DA.

4. Fomentar la classificació del grau de severitat de les persones afectades per 
DA a través de la utilització de les escales de classificació, com l’escala EASI.

5. Estudiar, per als pacients diagnosticats de DA severa, la possible incorporació 
en la cartera de fàrmacs el finançament de les cremes emol·lients específiques per a 
millorar la seva situació.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2017.
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Assumpció Laïlla i Jou, diputada, GP JS 
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Proposta de resolució sobre la coordinació entre els Mossos 
d’Esquadra i els vigilants municipals
250-01124/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 66281 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.07.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció sobre la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i els vigilants municipals, per 
tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Interior, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els vigilants municipals de Catalunya realitzen una labor de prevenció i vigilàn-

cia molt important en els municipis més petits del territori.
És bàsic per a la seva responsabilitat que hi hagi una coordinació i uns protocols 

d’actuació ben definits amb els Mossos d’Esquadra. Però, en l’actualitat no tots els 
cossos de vigilants municipals tenen els mateixos protocols de coordinació amb la 
policia de Catalunya i aquests van variant segons el municipi.

A més d’aquests problemes de coordinació, el cos de vigilants municipals no te-
nen definides les seves funcions, com sí passa en altres Comunitats Autònomes, la 
qual cosa suposa un problema per a aquests professionals a l’hora d’actuar davant 
una emergència.

És important, per tot això, un protocol de coordinació, amb garanties legals, que 
recolzin l’exercici de la seva activitat i la bona coordinació amb la resta de cossos 
de Seguretat.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Estudiar i elaborar els protocols de coordinació i actuació necessaris entre 

Mossos d’Esquadra i els vigilants municipals homogenis a tota Catalunya.
2. Iniciar les reformes legislatives necessàries per determinar les competències i 

funcions dels vigilants municipals de Catalunya.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la seguretat als habitatges protegits del 
carrer de Victoria Kent, de l’Hospitalet de Llobregat
250-01125/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 66282 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.07.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableixen 
els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolu-
ció la seguretat als habitatges protegits del carrer Victòria Kent de l’Hospitalet del 
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Llobregat, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Territori, amb el 
text següent: 

Exposició de motius
Els veïns dels blocs d’habitatge protegit del carrer Victòria Kent números 4 i 6 

estan vivint situacions preocupants d’intimidació i amenaces per part de grups de 
persones que ocupen il·legalment un nombre important d’habitatges d’aquests blocs.

Les persones que ocupen il·legalment aquests habitatges obtenen el subminis-
trament elèctric de forma il·legal, causen danys a les zones comunes dels edificis i 
amenacen a les persones que hi viuen legítimament en aquests pisos protegits, amb 
la intenció d’acoquinar-los i que abandonin el seu habitatge.

Els veïns se senten desprotegits per part de l’administració i més si tenim en 
compte que les pràctiques que realitzen les persones que envaeixen il·legalment 
aquestes finques, les realitzen amb actituds mafioses i organitzades.

La situació és especialment greu atesa la naturalesa dels habitatges, de protecció 
oficial per a persones amb pocs recursos, i la seva titularitat, de la Generalitat de 
Catalunya.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1. Que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya contracti el servei de seguretat adient 

i necessari que permeti: 
a) Veure i reconèixer a les persones que accedeixen als blocs d’aquests habitatges.
b) Prendre les mesures necessàries (ja sigui amb vigilants o altres mitjans mate-

rials i tecnològics) per evitar l’accés no desitjat a aquestes finques ni als habitatges 
buits del carrer Victoria Kent 4 i 6 del municipi de l’Hospitalet del Llobregat.

2. Denunciar a la Fiscalia aquesta situació d’inseguretat que viuen aquests veïns 
per culpa d’una suposada organització criminal que actua en aquests habitatges del 
carrer Victòria Kent 4 i 6 de l’Hospitalet del Llobregat.

3. Realitzar totes les accions pertinents davant la Justícia i Policia per poder 
desallotjar, el més aviat possible, a totes aquelles persones que ocupen de forma il-
legal un habitatge en els blocs de Victòria Kent 4 i 6 de l’Hospitalet del Llobregat.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 

Proposta de resolució sobre la inversió a la carretera N-II al Maresme
250-01126/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 66283 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.07.2017

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

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, de acuerdo con lo establecido 
por los artículos 164 y 165 del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta 
de resolución sobre la inversión en la N-II a su paso por el Maresme, para que sea 
sustanciada ante la Comissió de Territori, con el siguiente texto: 
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Exposición de motivos
La titularidad de la N-II en su paso por la comarca del Maresme fue transferida 

por el Estado a la Generalitat. La dicha transferencia fue acompañada de 94,7 mi-
llones de euros para invertir en la Ronda de Mataró.

La N-II, a su paso por el Maresme, ha de ser una gran avenida pacificada, de uso 
ciudadano y de conexión de todos los municipios de esta comarca.

Hay que tener en cuenta que la inversión correspondiente a los 94,7 millones de  
euros, transferidos por parte del Estado, a la Generalitat no ha sido, hasta día  
de hoy, ejecutada por el gobierno autonómico. En este sentido, es condición inex-
cusable que se justifique la inversión de estos 94,7 millones de euros precisamente 
por tratarse de un convenio en el que las cantidades comprometidas son finalistas 
en su ejecución; y sin este detalle no se puede complementar el resto de las partidas 
comprometidas.

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

Propuesta de resolución
El Parlamento de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Informar y justificar detalladamente a los grupos parlamentarios, Consell Co-

marcal del Maresme y a los ayuntamientos de esta comarca, así como al Ministerio 
de Fomento, cuál ha sido la ejecución y en qué obras se han invertido los 94,7 millo-
nes de euros transferidos por el Gobierno de España a la Generalitat de Catalunya 
con la finalidad de ser invertidos en la Ronda de Mataró.

2. Informar a los grupos parlamentarios, Consell Comarcal del Maresme y a los 
ayuntamientos de esta comarca del calendario y detalle de las actuaciones que se 
han de realizar en la N-II en su paso por la comarca del Maresme.

Palacio del Parlamento, 19 de julio de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portavoz; Alberto Villagrasa Gil, diputado, GP PPC 

Proposta de resolució sobre dos centres d’atenció primària de 
Cerdanyola del Vallès
250-01128/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 66561 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.07.2017

A la Mesa del Parlament
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt, Jorge Soler González, diputat, 

María Francisca Valle Fuentes, diputada 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 dos CAPs de Cerdanyola del Vallès, per tal 
que sigui substanciada davant la Comissió de Salut, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la ciutat de Cerdanyola del Vallès ja fa més de dos anys que dos dels Centres 

d’Atenció Primària de la ciutat (Fontetes i Farigola) pateixen retallades en forma de 
tancament al mes d’agost. I així, el CAP Fontetes tanca durant tot el mes, i el CAP 
Farigola redueix els seus horaris durant aquest mes. Aquestes retallades suposen 
una reducció de serveis sanitaris que afectaran negativament sobretot a persones 
grans i/o amb dificultat per a caminar que resideixin en els voltants d’aquests cen-
tres. No hi ha bona comunicació de transport públic per a aquests pacients d’avan-
çada edat amb dificultat per desplaçar-se al CAP de Canaletes, que és el més proper, 



BOPC 483
27 de juliol de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 18

o qualsevol altre de la ciutat. Els ciutadans han manifestat les seves queixes ja que 
portem més de dos anys en aquesta mateixa situació.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a 
1. No tancar durant el mes d’agost el CAP Fontetes-Cerdanyola 
2. No tancar durant el mes d’agost el CAP Farigola-Cerdanyola.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2017
Fernando de Páramo Gómez, portaveu adjunt; Jorge Soler González, María 

Francisca Valle Fuentes, diputats, GP Cs

Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb 
dificultats d’aprenentatge
250-01129/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 66589 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.07.2017

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

Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre els infants i ado-
lescents amb dificultats d’aprenentatge a Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 

Exposició de motius
Els trastorns d’aprenentatge condicionen que l’infant aconsegueixi avançar en 

un o més aprenentatges de manera adequada. Es calcula que la prevalença d’infants 
amb TA és d’entre el 5 i el 15% de la població en edat escolar.

El pronòstic depèn de la detecció i el tractament precoç, així com de l’adaptació 
escolar. La flexibilitat dels currículums educatius, especialment pel que fa als pro-
cediments, és imprescindible, a més de la coordinació entre l’escola, la família i els 
especialistes que duen a terme el diagnòstic i la reeducació.

Entre aquests trastorns està la dislèxia, que afecta al 15% de la població espanyo-
la. Estudis realitzats a Espanya demostren que entorn del 5% de la població infantil 
té dislèxia i que és, per tant, el trastorn d’aprenentatge més freqüent. Molts fracas-
sos escolars tenen el seu origen en els trastorns d’aprenentatge, on quatre de cada sis 
fracassos escolars tenen com a causa la dislèxia.

Les adaptacions escolars són fonamentals perquè la repercussió de la dislèxia 
en els aprenentatges de l’alumne sigui la menor possible. L’escola ha de ser respon-
sable que l’infant amb dislèxia avanci en els diversos aprenentatges. És per aquest 
motiu que la coordinació entre el centre escolar, els especialistes i la família es 
fonamental. A més del treball que fan els especialistes, el problema s’ha d’atendre 
a les aules. El professorat ha de tenir molt clar i mostrar que l’alumne amb aquest 
tipus de trastorn no té manca de motivació o mandra, ni un nivell baix d’intel·li-
gència. Els mestres han de valorar el treball que fan els infants i evitar situacions 
on els infants amb trastorns d’aprenentatge puguin ser discriminats, garantint que 
el nen o nena tingui problemes de frustració i pèrdua d’autoestima, molt freqüents 
entre els infants amb dislèxia.

A Catalunya, diferents normes regulen els trastorns d’aprenentatge a nivell edu-
catiu. L’article 82 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació estableix que el 
projecte educatiu de cada centre escolar ha d’incloure els elements metodològics 
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i organitzatius necessaris per atendre adequadament els alumnes amb trastorns  
de l’aprenentatge o de comunicació que puguin afectar l’aprenentatge i la capacitat de  
relació, de comunicació o de comportament. A més, afegeix que l’Administració 
educativa ha d’establir, per mitjà dels serveis educatius, protocols per a la identifica-
ció dels trastorns de l’aprenentatge o de comunicació i l’atenció metodològica ade-
quada.

A més, la Resolució ENS/1544/2013, de 10 de juliol, de l’atenció educativa a l’alum-
nat amb trastorns de l’aprenentatge diu que la identificació dels trastorns de l’aprenen-
tatge només pot ser realitzada dins del mateix procés educatiu. La resolució estableix 
que la detecció primerenca ha de realitzar-se per part de l’equip docent, en coordinació 
amb el tutor i amb la col·laboració de la família. A més, també estableix que l’equip de 
l’EAP és l’encarregat de realitzar l’avaluació psicopedagògica a l’educació primària i 
per l’orientador del centre a l’educació secundària obligatòria, al batxillerat i a la for-
mació professional inicial i ensenyaments de règim especial. Són els professionals de 
l’EAP o els orientadors dels centres els que han d’informar el professorat de l’alumne 
de les seves necessitats educatives específiques, garantir el traspàs de la informació 
pertinent a altres professionals de l’orientació, en els canvis d’etapa o de centre per 
adequar la resposta educativa al llarg de tota l’escolaritat.

El Govern ha de garantir que la identificació dels trastorns d’aprenentatge es rea-
litzin dins del mateix procés educatiu, vetllant per l’atenció a la diversitat de les ne-
cessitats educatives i garantint que els alumnes amb aquests trastorns tinguin les ma-
teixes oportunitats que la resta de l’alumnat per aconseguir l’èxit escolar.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Garantir la formació i sensibilització específiques del professorat i professio-

nals dels centres escolars de Catalunya, i especialment la capacitació del personal 
responsable de la identificació dels trastorns específics d’aprenentatge, com la dis-
lèxia, de manera que l’alumnat amb DEA pugui ser identificat i diagnosticat el més 
aviat possible i rebre els tractaments adequats, aplicant els protocols que permetin el 
reconeixement del grau de discapacitat d’aquests trastorns i que són imprescindibles 
per a les adaptacions que els alumnes necessiten.

2. Aplicar i donar a conèixer a tots els centres educatius els protocols de detecció 
i actuació en la dislèxia i altres trastorns d’aprenentatge en l’àmbit educatiu.

3. Adoptar totes les mesures necessàries per garantir que els centres escolars fan 
un diagnòstic precoç de la dislèxia i altres trastorns d’aprenentatge.

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Esther Niubó Cidoncha, diputada, GP SOC



BOPC 483
27 de juliol de 2017

3.10.60. Procediments relatius a la memòria anual i a altres informes de la Sindicatura de Comptes 20

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 10/2017, sobre 
l’anàlisi dels comptes de les empreses públiques, els consorcis, 
les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la 
Generalitat de Catalunya, corresponent als exercicis 2013 i 2014
256-00035/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 66702 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 25.07.2017

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

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 10/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a les empreses públi-
ques, els consorcis, les fundacions i les entitats autònomes no administratives de la 
Generalitat de Catalunya, anàlisi dels comptes, exercicis 2013 i 2014.

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

Barcelona, 21 de juliol de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic Major

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

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 28.07.2017 al 13.09.2017).
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.07.2017.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/228923.pdf 
https://www.parlament.cat/document/publicacions/228923.pdf 
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.01. Mesa del Parlament

Composició de la Mesa del Parlament
398-00001/11

ELECCIÓ DEL VICEPRESIDENT PRIMER DE LA MESA DEL PARLAMENT

Ple del Parlament
El Ple del Parlament, en la sessió tinguda el 25 de juliol de 2017, atesa la renún-

cia de Lluís M. Corominas i Díaz al càrrec de vicepresident primer de la Mesa del 
Parlament, ha elegit nou vicepresident primer de la Mesa, d’acord amb l’article 46 
del Reglament, Lluís Guinó i Subirós.

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
La secretària quarta, Ramona Barrufet i Santacana; la presidenta, Carme For-

cadell i Lluís

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 318/XI, relativa a l’Informe 
de fiscalització 8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de 
l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2010, 2011  
i 2012
290-00293/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66172 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 318/XI, relativa a 
l’Informe de fiscalització 8/2016, sobre la Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital 
de la Santa Creu i Sant Pau, corresponent al 2010, 2011 i 2012 (tram. 290-00293/11), 
us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat 5.a), sobre el requeriment a la Fundació de Gestió Sanitària 
(FGS) de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau per tal que sol·liciti el rescabalament 
al seu patrimoni de les quantitats indegudament pagades, cal indicar que d’acord 
amb l’article 59 de Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova 
el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, el qual estableix que les accions 
que deriven del contracte de treball que no tinguin assenyalat un termini especial 
prescriuen al cap d’un any de la seva finalització, cal considerar que l’acció de re-
clamació de les quantitats esmentades ha prescrit, en tant que ha transcorregut més 
d’un any des de l’any 2012, darrer any al qual fa referència l’Informe de fiscalització 
8/2016, i no hi ha hagut cap causa d’interrupció de la prescripció.

Per la qual cosa, a data d’avui no és possible donar compliment a l’esmentat re-
queriment atès que ha deixat de tenir cap emparament jurídic.
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Quant a l’apartat 5.b), pel que fa a garantir, per mitjà del Departament de Salut, 
la correcció de totes les irregularitats definides en l’apartat 4.1 de l’Informe de la 
Sindicatura que fan referència a diferents aspectes de l’àmbit d’economia i finances, 
de la contractació administrativa i de personal, a continuació es detallen les consi-
deracions d’aquest Departament.

– Sobre l’àmbit d’economia i finances la Sindicatura fa diferents observacions en 
l’àmbit del retiment de comptes, el pressupost –estat de liquidació del pressupost–, 
balanç de situació –comptabilització de les aportacions dels acords de govern– i 
compte de resultats –tarifes de l’activitat sanitària privada, presentació de les sub-
vencions dels interessos.

Respecte això, s’ha d’exposar que l’entitat està en procés d’implantació de les 
corresponents actuacions per a la seva correcció i solució.

L’any 2013 es va assolir l’objectiu pressupostari i, en conseqüència, la comissió  
de control va acordar l’aplicació del règim d’autonomia de gestió. Així mateix, des de  
l’any 2014 s’ha assolit un resultat financer positiu i el consegüent equilibri patrimo-
nial.

– Amb referència a l’àmbit de la Contractació Administrativa, s’ha fet palesa una 
diferència de criteris sobre el nivell de subjecció a la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, 
de Contractes del Sector Públic.

Per una banda, la Sindicatura de Comptes, en l’Informe 39/2012, va considerar 
que la FGS reunia els requisits per a ser considerada poder adjudicador administra-
ció pública.

Per l’altra, en el document Classificació de les entitats amb participació majori-
tària de la Generalitat de Catalunya en funció del seu nivell de subjecció a la nor-
mativa de la contractació pública, determinada per la Comissió del Sector Públic 
tenint presents les conclusions contingudes a l’Informe 7/2013, de 6 de juny, del Ple 
de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalu-
nya, es va considerar que la FGS era poder adjudicador no administració pública.

Pel que fa a la consideració de determinades entitats de dret públic vinculades a 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya com a administració pública o com  
a poder adjudicador que no té el caràcter d’administració pública, cal tenir en comp-
te que el Ple de l’esmentada Junta va considerar, tenint en compte les conclusions 
de l’esmentat Informe 7/2013, que són els serveis jurídics de les respectives entitats 
els que han de determinar la concurrència de les característiques i els requisits es-
tablerts en el Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic.

En aquest sentit, la FGS ha sol·licitat a l’Assessoria Jurídica del Servei Català de 
la Salut (CatSalut) que informi en relació amb el nivell de subjecció d’aquesta enti-
tat a la normativa vigent en matèria de contractació. En l’actualitat el CatSalut està 
ultimant aquest informe.

I, en qualsevol cas, la FGS adaptarà la seva contractació al nivell de subjecció 
que en resulti de les conclusions de l’esmentat informe.

Així mateix la FGS ha ampliat el departament de contractació, ha posat en mar-
xa una prova pilot per identificar la seva contractació programada, ha elaborat el 
calendari de licitacions o contractació programada, ha publicat aquesta contracta-
ció a la plataforma de serveis de la Generalitat de Catalunya, i també ha aprovat un 
protocol d’aprovació de despesa de la compra directe per raó de l’import, per la qual 
cosa s’aprecia que s’han pres les oportunes mesures per tal que, en endavant, no es 
produeixi cap tipus d’irregularitat en l’àmbit de la contractació.

– Pel que fa a l’àmbit de personal, la Sindicatura va manifestar observacions 
sobre diversos aspectes relacionats amb aquest àmbit, com ara els contractes del 
personal directiu, modificacions de contractes laborals, retribucions del personal 
directiu, complement de flexibilitat horària i complement de plus funcional, ajuts 
menjador, acomiadament personal d’alta direcció i règim d’incompatibilitats.
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En relació als contractes del personal directiu, d’una banda la Sindicatura con-
sidera que la relació contractual entre la FGS i el director gerent hauria d’haver 
estat formalitzada mitjançant un contracte d’alta direcció regulat pel Reial Decret 
1382/1985, d’1 d’agost, pel qual es regula la relació laboral de caràcter especial del 
personal d’alta direcció i el Decret 243/2004, de 30 de març, sobre determinats as-
pectes de la contractació laboral a la Generalitat de Catalunya.

De l’altra, l’article 1.2 del RD 1382/1985 estableix que es considera personal 
d’alta direcció els treballadors que exerciten poders inherents a la titularitat jurídica 
de l’empresa, i relatius als objectius generals de la mateixa, amb autonomia i plena 
responsabilitat, només limitades pels criteris i instruccions directes emanades de la 
persona o dels òrgans superiors de govern i administració de l’entitat que respecti-
vament ocupi aquella titularitat.

A tal efecte la jurisprudència ha establert que no té la condició de personal d’al-
ta direcció el gerent amb funcions de comandament intermedi, sense autonomia de 
decisions en necessitar les seves actuacions d’autorització, limitant-se a acatar les 
decisions comunicades.

L’article 31 dels Estatuts de la FGS, referent al director gerent, configura aquest 
òrgan com un òrgan executiu de la Fundació, tanmateix, a diferència de la regulació 
que se’n fa en les normes estatutàries d’altres entitats del sector públic de salut, no 
se li atorga cap funció executiva concreta, ni cap àmbit de responsabilitat funcional 
dins la seva estructura orgànica, pel que totes les funcions que desenvolupi li han de 
ser delegades pel Patronat, el qual esdevé l’òrgan de govern de la Fundació que pren 
les decisions de direcció de l’entitat, i la Gerència les executa.

Amb referència a les modificacions dels contractes laborals, la Sindicatura ob-
serva que la FGS no va sol·licitar l’informe favorable conjunt del Departament de 
Governació i Relacions Institucionals i del Departament d’Economia i Coneixement 
que estableix l’article 29.4 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos de la 
Generalitat de Catalunya per al 2012, que requerien les contractacions de l’any 2012 
de dos nous directius i la modificació contractual d’un tercer.

No obstant això, l’article 29.4 de la Llei 1/2012, del 22 de febrer, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2012, estableix que per a determinar o modifi-
car les condicions retributives del personal a què fa referència aquest article cal l’in-
forme favorable conjunt del departament competent en matèria de funció pública i 
del Departament d’Economia i Coneixement, d’acord amb els criteris que estableixi 
el Govern a aquest efecte.

S’ha d’entendre que l’esmentada disposició fa referència a noves contractacions 
d’estructura directiva dins l’organització i/o la modificació contractual de llocs di-
rectius ja existents.

A l’exercici 2012 es va produir el canvi en la Gerència de l’Hospital Universitari 
de la Santa Creu i Sant Pau, així com alguns directius, els quals van ser substituïts 
per uns altres, sense que l’estructura directiva patís canvis substancials, ni tampoc 
variacions en la massa salarial del personal directiu de l’exercici 2010 a 2012, per la 
qual cosa, la FGS no va sol·licitar l’informe favorable de la Generalitat de Catalunya, 
ja que les noves contractacions a l’equip directiu eren substitucions dins d’òrgans de 
direcció ja existents.

Al respecte de les retribucions del personal directiu, per un costat la Sindicatura 
considera que no s’hauria d’haver incrementat el 0,3% les remuneracions del per-
sonal directiu; d’altra banda, apunta que les reduccions retributives del Comitè de 
Direcció de la FGS hauria d’haver estat del 8%, 10% o el 15%, d’acord amb l’escalat 
que estableix el Decret Llei 3/2010, de 29 de maig, de mesures urgents de contenció 
de la despesa i en matèria fiscal per a la reducció del dèficit públic, mitjançant el 
qual es modificava la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de pressupostos de la Gene-
ralitat de Catalunya per al 2010, per tal de reduir les despeses del personal al servei 
de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, incloent-hi els alts càrrecs i les 
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despeses de personal de les entitats que pertanyen al seu sector públic, incloent-hi 
el personal directiu. Així mateix, respecte la retribució variable del personal direc-
tiu, assenyala que no hi ha evidència dels objectius fixats ni dels criteris d’avaluació.

Per l’altre, cal indicar que l’article 27 de la Llei 25/2009, del 23 de desembre, de 
pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2010, fa referència als alts càrrecs 
o personal directiu que tingui subscrit un contracte d’alta direcció, quan a la FGS no 
hi ha cap directiu amb aquesta vinculació. Per tant, en compliment de les condicions 
laborals pactades la totalitat de la plantilla va experimentar un increment del 0,3% 
sobre la massa salarial de gener a maig de 2010.

Pel que fa a la reducció d’un percentatge superior al 5% (8, 10 o 15%) al personal 
directiu, com ja es va informar a la Subcomissió de Retribucions de la Generalitat 
de Catalunya, el director gerent és l’únic al qual se li va aplicar una reducció del 
15% sobre les retribucions. Aquest criteri va ser compartit per la Intervenció Gene-
ral del Departament d’Economia en data 6 d’octubre de 2011, i d’acord amb els cri-
teris del Govern, que es va aprovar per Acord de 30 de març de 2010.

Pel que fa al complement funcional de flexibilitat horària, la Sindicatura assenya-
la que la FGS no ha aportat l’acord d’aprovació dels criteris tècnics per a la retribu-
ció del complement funcional d’objectius amb flexibilitat horària, ni del complement 
de plus funcional.

Respecte això, el complement funcional d’objectius amb flexibilitat horària va 
ser pactat en l’exercici 1999, i ve regulat en l’art. 41 del conveni col·lectiu que era 
d’aplicació a l’Associació Professional del Cos Facultatiu (APCF). Tanmateix, no 
s’ha pogut trobar cap pacte en els expedients personals dels facultatius afectats.

El complement funcional per càrrec de direcció de l’art. 46 del conveni col·lec-
tiu 2006-2009 també establia un complement per realitzar les funcions de direcció 
en funció d’uns nivells retributius, i els increments retributius per aquests conceptes 
venien determinats per la reclassificació professional d’alguns treballadors en funció 
dels resultats de l’informe HAY de valoració individual.

Amb referència als ajuts de menjador, la Sindicatura assenyala que la FGS va 
atorga l’ajut de menjador al seu personal fins el mes d’agost de 2012, mentre que, 
d’acord amb l’article 33 de la Llei 1/2012, de 22 de febrer, de pressupostos de la 
Generalitat per al 2012, s’haurien degut de deixar d’abonar des del 28 de febrer de 
2012.

Cal manifestar que la FGS, per raons d’anàlisi jurídic previ i qüestions operati-
ves, no va poder implementar la mesura fins el mes d’agost de 2012.

A tal efecte, s’ha de posar de relleu que es va produir el cessament del gerent de 
la FGS, mantenint de forma interina les funcions de la Gerència en la Direcció Eco-
nomicofinancera, fins la seva cobertura definitiva mesos més tard.

Una altra raó va ser que la regularització de la normativa pressupostària i la re-
negociació del contracte amb l’empresa ARCASA, adjudicatària del concurs públic 
dels serveis de cafeteria i menjador de la FGS, va fer que la mesura de supressió de 
l’ajuda de menjador s’hagués d’implementar de manera pactada per evitar l’amortit-
zació de llocs de treball en aquesta empresa.

Sobre els acomiadaments de personal d’alta direcció, la Sindicatura assenyala 
que el director gerent hauria d’haver estat indemnitzat, per l’extinció del seu con-
tracte per voluntat de la FGS, de conformitat amb el que, a tal efecte, estableix el 
Decret 243/2004, de 30 de març, sobre determinats aspectes de la contractació la-
boral a la Generalitat de Catalunya i no el que disposa l’article 56.1 de l’Estatut dels 
Treballadors. Així mateix, respecte la indemnització per acomiadament improce-
dent a abonar al director adjunt mostra que els càlculs es van fer a partir del salari 
de l’any 2011, el qual incorporava un reducció del 5%, respecte de la retribució de 
maig de 2010, en lloc de la del 15% que li corresponia.

Respecte a l’acomiadament del director gerent, cal fer remissió a l’exposat amb 
anterioritat, referent al règim jurídic aplicable a aquest càrrec i els raonaments pels 
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quals es considera que la seva vinculació laboral, per responsabilitat dins de la FGS, 
no és l’especial d’alta direcció si no la laboral ordinària regulada a l’Estatut dels Tre-
balladors. En aquest sentit, la indemnització que es va abonar a l’interessat va ser la 
corresponent a la prevista a l’article 56.1 de l’esmentat Estatut.

Pel que fa a la finalització del contracte del director adjunt, per determinar la in-
demnització per acomiadament, es va tenir en compte com a base pel càlcul la retri-
bució deduïda en un 5% i no en un 15% com assenyala la Sindicatura, per les raons 
ja exposades abans.

Tocant a les possibles irregularitats assenyalades per la Sindicatura en relació 
amb el règim d’incompatibilitats d’alguns professional de la FGS, cal fer referència 
a que la voluntat del Govern de la Generalitat ha estat declarar d’interès públic el 
desenvolupament de dos treballs o activitat pública en l’àmbit del sector públic assis-
tencial, i s’ha regulat per als facultatius mitjançant l’Acord GOV/160/2016, de 20 de 
desembre. Així mateix, el Govern va aprovar el Pla Estratègic de Recerca i Innovació 
en salut per al període 2012–2015, i la necessitat de potenciar els centres de recerca i 
les universitats, d’aquí que es declarés d’interès públic el desenvolupament d’un altre 
lloc de treball o activitat pública en l’àmbit de la investigació en salut per part dels 
professionals sanitaris. Aquest estableix al seu punt 4 que no es limiten les remunera-
cions totals que es puguin percebre per les dues activitats, d’aquí que les irregularitats 
en el règim d’incompatibilitats dels professionals de la FGS han quedat revisades per 
la nova normativa de la Generalitat. A continuació, es detalla cada supòsit concret 
assenyalat per la Sindicatura.

– Autorització de la compatibilitat per una segona activitat (91 professionals).
Per escrit no existeix el reconeixement exprés de compatibilitat de la plaça de 

professor associat facultatiu de l’Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau i 
la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), però sí hi ha un reconeixement tàcit 
per la relació de professors (91 places) annex al conveni subscrit entre la UAB i la 
institució sanitària. Si no es fa una interpretació rigorista de la norma, es pot enten-
dre complert el requisit del punt 6 de la base tretzena del Reial decret 1652/1991, 
d’11 d’octubre, pel qual es modifica parcialment el Reial decret 1558/1986, de 28 de 
juny, pel qual s’estableixen les bases generals del règim de concerts entre les Univer-
sitats i les institucions sanitàries, i de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’Incom-
patibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat.

Igualment, la FGS n’és conscient de les millores necessàries per a un control 
més eficient i efectiu de les possibles incompatibilitats del personal de la FGS, per 
la qual cosa, des de la institució s’ha emès una Nota tècnica a través de la Direcció 
de Recursos Humans de la FGS.

– Jornada laboral del personal amb dues activitats públiques (8 professionals).
La Sindicatura estima que no es poden desenvolupar dues activitats a temps 

complet si no a temps parcial.
Per contra, la FGS considera que aquest criteri respon a una interpretació molt ri-

gorista de la norma, atès que una lectura atenta del punt 5 de la base tretzena, abans 
esmentada, del RD 1652/1991, indica que el règim de dedicació del professorat amb 
plaça vinculada, podrà ser a dedicació a temps complet i a temps parcial, i que el 
règim a temps complet comportarà l’exclusiva dedicació als sistemes sanitaris i do-
cent públics.

Així doncs, a efectes de la durada de la jornada laboral, aquesta serà la legalment 
establerta per al personal amb plaça exclusivament assistencial en els centres sani-
taris, o millor dit, el facultatiu i docent universitari no realitza més de 1624 hores 
anuals de jornada laboral efectiva entre la prestació de serveis sanitaris i la docèn-
cia a la FGS.

– Retribucions del personal amb dues activitats públiques (9 professionals).
La Sindicatura assenyala que 9 professionals de la FGS desenvolupen dues acti-

vitats públiques (assistencial i docent), superen el límit màxim per a les dues retribu-
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cions segons la normativa estatal i autonòmica, i, a més, un d’aquests professionals 
va percebre el complement d’antiguitat en ambdós llocs de treball.

Des de l’any 2007, amb la publicació de l’Acord de Govern 115/2007, la Gene-
ralitat ha superat les limitacions generals sobre retribucions que, en matèria d’in-
compatibilitats, estableixen la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques i la Llei 21/1987. Posterior-
ment, el Govern va aprovar l’Acord de Govern 198/2010, i posteriorment l’Acord 
183/2013, on en el punt quart s’indica que el personal facultatiu no tindrà limitades 
les retribucions de la suma de dos llocs de treball en el sector públic, per tal motiu, 
per analogia no pot considerar-se infringit la norma d’incompatibilitats per excedir 
les retribucions del personal docent i assistencial dels límits de la Llei 21/1987, quan 
a un facultatiu que presta serveis assistencials en dos llocs de treball se li autoritza 
l’ocupació d’un segon lloc de treball al sector públic per interès públic.

A més, la FGS assenyala que la possibilitat de compatibilitzar dues activitats 
públiques s’ha estès als professionals sanitaris que desenvolupen una activitat assis-
tencial i d’investigació en salut en el sistema públic de Catalunya (Acord de Govern 
137/2015).

Per altra banda, pel que fa a dur a terme amb la màxima celeritat possible les 
recomanacions de l’apartat 4.2 de l’Informe que versen sobre diversos àmbits, com 
ara la situació financera de l’entitat, la signatura de les clàusules addicionals del 
concert amb el CatSalut, el seguiment del contracte del servei de restauració i els 
acomiadaments improcedents, a continuació es detallen les consideracions d’aquest 
Departament.

– Sobre la situació financera de l’entitat, la Sindicatura considera que la FGS i les 
institucions presents al patronat haurien d’aplicar les mesures necessàries de gestió 
i control per aconseguir l’equilibri patrimonial de la FGS, recuperar i mantenir els 
resultats i garantir la sostenibilitat econòmica a llarg termini.

Respecte això, pel que fa als exercicis 2010 a 2012, el Patronat de la FGS va 
adoptar diversos acords per tal d’impulsar i implementar iniciatives per reduir cos-
tos i optimitzar ingressos, i va aprovar les línies estratègiques d’un Pla d’empresa i 
de viabilitat per tal d’afrontar la recuperació i assolir l’equilibri econòmic.

Així mateix, la Generalitat va constituir una Comissió de Control de Gestió, in-
tegrada per membres del Departament de Salut i d’Economia i Coneixement, com 
a mesura excepcional de seguiment i control de la FGS, requerint a la FGS la for-
mulació d’un pla econòmic-financer per establir l’equilibri patrimonial. Tot i que els 
resultats són negatius cal confirmar un canvi de tendència els darrers anys. L’any 
2013 es va assolir l’objectiu pressupostari i, en conseqüència, la comissió de control 
va acordar que la FGS es trobava en regim d’autonomia de gestió. Des de l’any 2014 
s’ha assolit resultat financer positiu i el conseqüent equilibri patrimonial.

– En relació a la signatura de les clàusules addicionals del concert amb el CatSa-
lut, la Sindicatura considera que el CatSalut hauria d’establir i signar abans del co-
mençament de l’exercici econòmic, amb el conjunt d’entitats sanitaris concertades, 
les esmentades clàusules addicionals subjectes a regularitzacions.

Al respecte, cal indicar que la FGS treballa anualment amb l’assignació territo-
rial que proporciona anualment la Regió Sanitària. No obstant això, les clàusules 
addicionals anuals es troben condicionades normalment a l’aprovació del pressupost 
i les tarifes corresponents. En aquests sentit, si bé tots els centres coneixen els esce-
naris de contractació amb antelació, el procediment de signatura de les clàusules, tot 
i que es fa en el termini més breu possible, des que es coneix el pressupost i les tari-
fes, es difícil avançar-lo més, a causa de la durada dels procediments administratius.

– Sobre el seguiment del contracte del servei de restauració, en l’informe 39/2012 
la Sindicatura va instar la FGS a acordar amb el proveïdor del servei de restauració 
un estat econòmic de seguiment de l’explotació del contracte que explicités l’evo-
lució del pla de viabilitat. Així mateix, la Sindicatura va instar la FGS a validar i 
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conformar l’estat econòmic de forma periòdica per tal poder conèixer puntualment 
el balanç del projecte. La Sindicatura considera que el plec de clàusules tècniques 
de la nova licitació del servei de restauració hauria de concretar el contingut de l’in-
forme anual que hauria d’incloure també l’avaluació del control intern de l’empresa 
proveïdora i pronunciar-se sobre la integritat de les dades del compte d’explotació.

La FGS va acordar amb l’adjudicatari del servei un estat econòmic de seguiment 
de l’explotació del contracte. Així mateix, la licitació del contracte de referència re-
cull les apreciacions incloses a l’Informe. Des del 2013, la FGS fa un seguiment del 
contracte, mitjançant la presentació per part de l’adjudicatari del seu compte d’ex-
plotació, validat pels seus auditors.

– Amb referència als acomiadaments improcedents, la FGS va tramitar per di-
verses raons divuit acomiadaments de treballadors com a improcedents. La Sindi-
catura considera que, per preservar el principi de no discrecionalitat que ha de regir 
en totes les actuacions de l’Administració pública caldria tramitar correctament els 
expedients, cas per cas, tenint en compte les seves característiques perquè si calgués 
acomiadar la persona, l’acomiadament es fes amb totes les garanties processals, tant 
pel que fa a l’entitat com al treballador.

La FGS ha assumit la necessitat de preservar i donar compliment al principi de 
no discrecionalitat en la tramitació dels expedients, de forma que l’acomiadament 
es farà amb totes les garanties processals.

Pel que fa a l’apartat 5.c), sobre la presentació d’un informe sobre les mesures 
adoptades i la situació actual de l’Hospital Universitari de la Santa Creu i Sant Pau 
a partir de 2012, amb l’objectiu de resoldre les deficiències de l’informe de fiscalit-
zació 8/2016.

La Fundació de Gestió Sanitària va presentar el corresponent informe sobre les 
mesures adoptades i la situació actual de l’Hospital de Sant Pau a partir de 2012, 
amb l’objectiu de resoldre les deficiències de l’informe de fiscalització 8/2016, en 
data 20 de gener de 2017.

Amb referència a l’apartat 5.d), que estableix la possibilitat que el Departament 
de Salut presenti una proposta per a condicionar els pagaments de les subvencions i 
les transferències corrents als hospitals concertats al compliment de les conclusions 
més rellevants dels informes de la Sindicatura de Comptes.

Respecte això, cal assenyalar d’una banda que el Departament de Salut i el Cat-
Salut han de promoure la resolució de les irregularitats o observacions que fa la 
Sindicatura en els seus informes i han de vetllar per tal que les entitats proveïdores 
resolguin les incidències que s’hi detectin.

De l’altra, el Departament de Salut i el CatSalut realitzen subvencions i transfe-
rències a entitats proveïdores de serveis de sanitaris. Aquestes subvencions disposen 
d’un objecte i unes obligacions que es recullen en les resolucions d’atorgament de les 
mateixes, ajustades a les previsions de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General 
de Subvencions i la normativa vigent de la Generalitat de Catalunya.

La funció interventora té com a objecte controlar tots els actes, documents i ex-
pedients que determinin el reconeixement de drets i obligacions de contingut eco-
nòmic, així com els ingressos i pagaments que en derivin i la recaptació i aplicació 
dels cabals. És a dir, l’exercici de la funció interventora comprèn l’aplicació de la 
intervenció prèvia a la qual es sotmeten tant els actes administratius com cadascun 
dels pagaments que realitzen el Departament de Salut i el CatSalut.

Per altra banda és funció de la Intervenció Adjunta per al Control del Sector Sa-
nitari, impulsar, dirigir i verificar el control sobre les subvencions i ajuts.

Des del Departament de Salut es considera necessari diferenciar d’una banda 
l’obligat compliment de les conclusions de la Sindicatura de Comptes i de l’altra la 
possibilitat de no pagar subvencions o transferències. En altres paraules, la no apli-
cació d’aquesta distinció podria generar riscos, no només per la viabilitat dels cen-
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tres sanitaris, sinó també per als pacients, en el cas que, per insuficiència de mitjans, 
no fos possible adquirir l’equipament necessari o disposar dels recursos suficients 
per garantir una assistència sanitària de qualitat.

Barcelona, 20 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 376/XI, sobre la declaració 
del Dia Mundial de la Salut Mental Materna
290-00349/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66173 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 376/XI, sobre la 
declaració del Dia Mundial de la Salut Mental Materna (tram. 290-00349/11), us 
informo del següent:

L’objectiu de la proclamació d’un dia mundial és sensibilitzar, conscienciar, cri-
dar l’atenció, assenyalar que existeix un problema sense resoldre, un assumpte im-
portant i pendent en les societats perquè, a través d’aquesta sensibilització, els go-
verns i els estats actuïn i prenguin mesures o perquè els ciutadans així ho exigeixin 
als seus representants.

Per tal que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) declari un dia mundial en 
relació amb una malaltia o una problemàtica de salut, cal que la societat civil, com 
ara les societats científiques i les associacions de pacients o familiars, entre d’altres, 
realitzin una sol·licitud formal a l’OMS per a la declaració d’aquest dia mundial.

A més, i per a l’assoliment d’aquest objectiu aquestes organitzacions solen im-
pulsar una campanya de recollida de suports de persones i institucions que expressin 
la seva adhesió a la petició a l’OMS perquè dugui a terme aquesta declaració.

Diverses organitzacions de Salut Mental Perinatal a tot el món (Maternal Mental 
Health Alliance y la Alianza Iberoamericana de Salud Mental Materna) han iniciat 
una campanya perquè es declari el primer dimecres de maig el dia mundial de la 
salut mental materna.

Atès que el Departament de Salut considera que la proclamació d’aquest dia 
mundial pot contribuir a assolir un major coneixement i sensibilització social de la 
problemàtica de les persones que pateixen estrès i malaltia mental durant l’embaràs i 
el post-part, i amb l’objectiu de donar compliment a la Resolució 376/XI, del Parla-
ment de Catalunya, sobre la declaració del Dia Mundial de la Salut Mental Materna, 
aquest Departament expressa el seu suport a la campanya per tal que el primer dime-
cres de maig de cada any sigui proclamat el dia mundial de la salut mental materna.

Barcelona, 16 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 428/XI, sobre la construcció 
del nou Hospital Doctor Josep Trueta, a Girona
290-00400/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66174 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 428/XI, sobre la 
construcció del nou Hospital Doctor Josep Trueta, a Girona (tram. 290-00400/11), 
us informo del següent:

L’ampliació del nou Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta és un 
projecte que s’està realitzant de manera participativa, tenint en compte les opi nions 
dels diferents agents implicats del territori. L’abordatge i el seguiment d’aquest pro-
jecte es duu a terme mitjançant les reunions del Consell de Participació de la Regió 
Sanitària de Girona. Alhora, aquest projecte també s’aborda en el marc del Pla Es-
tratègic de la Regió Sanitaria Girona, que és l’eina territorial de planificació opera-
tiva de les polítiques de salut del Departament de Salut al territori de la Regió Sa-
nitària Girona.

En aquests moments ha finalitzat la redacció i l’aprovació del Document marc per 
a la planificació del nou Hospital de Girona Doctor Josep Trueta, en el qual es justi-
fiquen les necessitats de serveis i es dimensionen les unitats productives de l’hospital 
d’acord amb els criteris de planificació i les tendències esperades a mig i llarg ter-
mini d’acord amb els models d’atenció contemplats en el Pla de salut de Catalunya 
2016-2020. Aquest document s’adaptarà als requeriments que es desprenguin del Pla 
estratègic de la RS Girona, actualment en fase d’elaboració.

En base a aquest document, el Servei Català de la Salut (CatSalut) està ana-
litzant els possibles solars adients disponibles, per tal d’elaborar-ne un dictamen. 
L’elecció del solar on ubicar el futur hospital és determinant i condiciona poder fer 
l’encàrrec de la redacció del projecte del nou centre i també acabar de concretar el 
calendari de les actuacions que cal desenvolupar amb caràcter previ a la construc-
ció del nou hospital.

D’altra banda, cal dir que des del CatSalut es treballa per a millorar les in-
fraestructures de l’actual Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta. En 
aquest sentit, actualment s’està executant l’ampliació i reforma del servei d’urgèn-
cies d’adults, per un import de gairebé 3.730.000 d’euros.

També ha finalitzat la primera fase de les obres per millorar la Unitat de Cures 
Intensives (UCI) pediàtrica i l’àrea de neonatologia que recentment han entrat en fun-
cionament. Aquestes actuacions són àmpliament detallades a l’informe de compli-
ment relatiu a la Resolució 429/XI, sobre la unitat de cures intensives pediàtriques i 
la unitat neonatal de l’Hospital Doctor Josep Trueta, de Girona (tram. 290-00401/11).

Finalment, s’ha encarregat a Infraestructures.cat la redacció del projecte d’ampli-
ació de l’Hospital per a l’ampliació del Bloc Quirúrgic i l’hospital de dia de l’Institut 
Català d’Oncologia (ICO), que es preveu desenvolupar al llarg de l’any 2017. Aques-
ta ampliació de 3.200 m2 de superfície, suposarà disposar de 15 quiròfans, front els 
10 actuals, així com els serveis de suport d’Unitat de Recuperació Post-anestèsi-
ca (URPA), Unitat de Reanimació (REA) i Unitat de Cirurgia Major Ambulatòria 
(CMA). Pel que fa a l’Hospital de dia oncològic, el projecte contemplarà l’ampliació 
de 15 places que se sumaran a les 25 actuals, fins arribar a un total de 40.

Barcelona, 27 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 433/XI, sobre els psicòlegs 
clínics
290-00405/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66175 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 433/XI, sobre els 
psicòlegs clínics (tram. 290-00405/11), us informo del següent:

El Departament de Salut reconeix la necessitat d’ampliar la formació d’especia-
listes en psicologia clínica, i en aquests moments està treballant en la planificació de 
l’oferta de places d’especialistes de totes les professions sanitàries en Ciències de la 
Salut que es formen pel sistema de residència, per a la propera convocatòria 2017-
2018.

Cal tenir present, però, que l’acreditació de places de qualsevol especialitat 
s’efectua a instància dels centres sanitaris i és resolta pel Ministeri de Sanitat, Ser-
veis Socials i Igualtat.

De la informació que consta actualment en el Registre de Professionals Sanitaris 
de Catalunya, el qual es troba en fase de depuració de les dades i la seva verificació, 
figuren declarats 931 psicòlegs, dels quals 767 consten inscrits com a psicòlegs ge-
nerals sanitaris o com a psicòlegs clínics, mentre que de 164 professionals no consta 
aquesta informació.

El Pla de Salut de Catalunya 2016-2020 contempla donar un impuls clar i decidit 
al model d’atenció comunitària en salut mental. Per aquest motiu, el Departament 
de Salut ha elaborat una proposta d’estratègies en Salut Mental i Addiccions pel pe-
ríode 2017-2020, que segueix els objectius i recomanacions del Mental Health Euro-
pean Action Plan 2013-2020, i els principis i propostes de la Join Action on Mental 
Health and Well-being per la Unió Europea, 2015.

Les línies estratègiques, els objectius i les accions proposades abasten la totalitat 
dels processos, des de la promoció de la salut i la prevenció, el diagnòstic i els trac-
taments especialitzats, fins a la rehabilitació i la inserció a la comunitat així com el 
treball intersectorial. També contemplen la participació activa de les persones afec-
tades, les famílies i les organitzacions que els representen.

Per part del Servei Català de la Salut (CatSalut), amb el suport del Pla Director 
de Salut Mental i Addiccions està previst la implantació operativa d’aquestes estra-
tègies per tal de garantir que l’atenció sigui territorialment equitativa, accessible, 
integral i basada en la comunitat.

Aquestes estratègies han estat aprovades en el si del Consell Assessor de Salut 
Mental i Addiccions en què hi estan representats el Col·legi Oficial de Psicologia de 
Catalunya i la Societat Catalana d’Especialistes en Psicologia Clínica.

Entre les accions proposades es contempla millorar la dotació dels professionals 
dels Centres de Salut Mental d’adults (CSMA), d’infantil i juvenil (CSMIJ) i els 
d’atenció a les addiccions (CAS). També completar el desplegament dels dispositius 
comunitaris: Hospitals de Dia, Serveis de Rehabilitació Comunitària i d’altres pro-
grames i serveis sanitaris i de suport a altres xarxes de caràcter interdepartamental, 
amb l’objectiu d’assolir els ratis de professionals i serveis definits pel Mapa Sanitari, 
Sociosanitari i de Salut Pública de Catalunya. Aquest document és disponible en el 
següent enllaç: http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/mo-
del_assistencial/mapa_sanitari_i_de_salut_publica/material_suport/.

En el desplegament del model d’atenció comunitària un dels elements més im-
portants és millorar el tractament psicològic tant en els centres d’atenció primària 

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/model_assistencial/mapa_sanitari_i_de_salut_publica/material_suport/
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/model_assistencial/mapa_sanitari_i_de_salut_publica/material_suport/
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de salut com en els serveis especialitzats en base a les guies de pràctica clínica dis-
ponibles i les guies de bona pràctica.

Per la priorització de les noves accions a implementar al llarg del 2017 s’estan 
tenint en compte criteris com el grau de desenvolupament dels diferents recursos i 
serveis amb visió territorial i compartit amb la regió sanitària per tal de garantir els 
criteris d’accessibilitat, equitat i redistribució territorial.

L’estàndard a assolir, segons mapa sanitari de Catalunya, en relació a la dotació 
de professionals de psicologia clínica en els centres de salut mental és de 11,24 per 
100.000 habitants. Cal tenir present que en aquests ratis no estan contemplats els 
professionals de psicologia clínica que formen part dels equips multidisciplinaris 
dels altres dispositius assistencials dels serveis especialitzats en salut mental (hos-
pitals de dia, centres de dia, unitats d’hospitalització i psicologia d’interconsulta i 
enllaç). Per aquest motiu, el rati real de psicologia clínica a Catalunya se situarà 
per sobre de la taxa mitjana europea, i al mateix nivell que països com Dinamarca 
(12,78) o Regne Unit (12,83).

El mes de març de 2017, el Govern de la Generalitat va presentar l’estratègia 
2017-2019 del Pla integral d’atenció a les persones amb trastorns mentals i addic-
cions. A grans trets, l’estratègia que es proposa consolida el model d’atenció comu-
nitari i orienta l’organització dels serveis d’atenció des del paradigma del model de 
recuperació. L’àmplia mirada que es planteja per entendre la salut mental implica la 
integració de l’atenció entre els diferents serveis de la xarxa sanitària i entre el siste-
ma sanitari, social, educatiu, laboral i judicial com a objectiu de millora permanent. 
Aquest document és disponible en el següent enllaç: http://premsa.gencat.cat/pres_
fsvp/docs/2017/03/13/13/08/e161671e-f399-4710-9d5f-785fa04192be.pdf.

Els principis i elements comuns que han d’impregnar totes les actuacions inclo-
ses com a prioritàries per al període 2017-2019 són:

– La promoció i la prevenció com a elements fonamentals per intervenir a temps  
i per detectar millor i amb rapidesa les situacions i, per tant, com a elements comuns i  
transversals de totes les línies estratègiques acordades.

– La promoció d’una atenció basada en els drets humans, que previngui l’estigma 
i l’exclusió social i que garanteixi la participació de les persones amb trastorn men-
tal i addiccions i de llurs famílies en aquestes polítiques públiques de salut mental.

– La consecució de la integració de les intervencions (entre les xarxes especia-
litzades, en l’entorn de l’atenció primària, integració progressiva amb els serveis so-
cials, sanitaris, educatius, laborals i altres).

– El desenvolupament d’un model d’atenció a la salut mental basat en la comu-
nitat i orientat a reduir les desigualtats socials i millorar la recuperació i la inclusió 
social.

– La formació com a eina de millora contínua i garant d’un servei de millor qua-
litat.

Així mateix, destaquem alguns dels grups d’interès o àmbits al voltant dels quals 
el Departament de Salut té la voluntat d’intensificar les accions:

– L’atenció als infants, l’adolescència i els joves.
– La promoció d’accions que afavoreixin la inserció laboral de persones adultes 

amb trastorns mentals greus i addiccions.
– La millora de l’atenció en salut mental en l’àmbit judicial i en el de l’execució 

penal per a persones en situació de privació de llibertat i subjectes a mesures de se-
guretat.

– L’atenció a les persones grans.
– El suport a les famílies.
– El suport a la xarxa associativa.
El Departament de Salut, mitjançant el CatSalut, preveu consolidar i finalitzar 

l’any 2017 el desplegament de la cartera de Salut Mental i Addiccions a l’Atenció 

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/03/13/13/08/e161671e-f399-4710-9d5f-785fa04192be.pdf
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/docs/2017/03/13/13/08/e161671e-f399-4710-9d5f-785fa04192be.pdf
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Primària de Salut a tot el territori de Catalunya, amb una dotació pressupostària es-
pecífica.

Aquesta acció comporta la col·laboració dels equips d’atenció primària i dels 
equips especialitzats dels centres de salut mental, tant d’adults com d’infantil i ju-
venil, per treballar de manera integrada. Aquesta acció comporta la presencia física 
de psiquiatra, psicòleg clínic i infermeria especialitzada en salut mental a tots els 
Centres d’atenció primària de salut de Catalunya. D’acord amb els ratis definits pel 
Mapa sanitari de Catalunya, la dotació de professionals especialistes per donar su-
port als equips d’atenció primària de salut és de 1,25 psiquiatres, 2,25 psicòlegs i 
0,75 professionals d’infermeria per una població de referència de 100.000 habitants. 
Un dels elements claus és oferir tractaments psicològics per als problemes de salut 
mental més prevalents a l’APS basada en les recomanacions de les Guies de Pràcti-
ca Clínica disponibles.

Aquesta acció està estretament relacionada amb l’Estratègia nacional d’atenció 
primària i salut comunitària (ENAPISC), presentada recentment, la qual es destaca 
el concepte de xarxa d’atenció primària (XAP) que també es renova i inclou tots els 
recursos de salut que atenen la persona en el seu entorn immediat –la comunitat–, 
com són els serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), els disposi-
tius d’atenció continuada i urgent, de salut mental o de rehabilitació, entre d’altres. 
A més, una de les accions prioritzades per aquest 2017 és Implantació a tot el terri-
tori la cartera de serveis de salut mental i addiccions en els àmbits infanto-juvenil i 
d’adults en Atenció Primària, tot alineant-la amb l’ENAPISC.

Així mateix, el Pla de Salut de Catalunya contempla el repte de donar una aten-
ció social i sanitària més integral i integrada, que doni resposta a les necessitats de 
les persones. Les necessitats de salut de la població tenen a veure, cada cop més, 
amb les malalties cròniques relacionades amb l’envelliment, però també són deriva-
des de l’augment de supervivència de patologies com el càncer, les malalties cardio-
vasculars o les respiratòries, entre d’altres.

Aquestes malalties exigeixen una resposta del sistema per avançar cap a una 
atenció integral que afronti la complexitat mèdica i la interrelació amb l’entorn de 
la persona. Una línia d’actuació prioritzada és la prevenció i atenció a la cronicitat. 
Per aquest motiu, tots els territoris disposen de les rutes assistencials i mecanismes 
d’integració de serveis per les principals malalties cròniques, fent especial èmfasi en 
l’atenció a les que presenten situacions de major complexitat.

És per això que una estratègia prioritzada pel Pla Director de Salut Mental i Ad-
diccions pel període 2017-2020 és garantir l’atenció a la salut física i mental de les 
persones. En aquest sentit, es formulen diverses propostes per a garantir l’atenció 
psiquiàtrica i psicològica d’enllaç per atendre les persones que presenten situacions 
d’alta complexitat en l’entorn hospitalari.

Finalment, pel que fa al compliment del Pla integral d’atenció a les persones amb 
trastorn mental i addiccions per al període 2014-2016, el Departament de Salut ha 
prioritzat les següents actuacions:

En la Línia Estratègica 1. Impuls de les accions necessàries per al desplegament 
del programa de lluita contra l’estigma:

– El Suport en el desenvolupament del Projecte Obertament, de lluita contra l’es-
tigma mitjançant el conveni de l’obra social.

– S’ha contribuït a la difusió de les campanyes de lluita contra l’estigma promo-
gudes des del programa Obertament.

– S’ha donat continuïtat a la inclusió de la percepció de la SM en l’enquesta de 
Salut de Catalunya.

En la Línia Estratègica 2. Promoció de la integració de les intervencions dels ser-
veis de salut, social i educatius de la petita infància, de la població en edat escolar i 
de l’adolescència amb especial risc o vulnerabilitat:
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– S’ha avançat en el desplegament del Pla d’Atenció Integral a les Persones amb 
Trastorn de l’Espectre Autista (TEA). Implantació de 7 Unitats Funcionals a tot el 
territori de Catalunya.

– S’ha promogut formació conjunta en els instruments diagnòstics i l’atenció es-
pecialitzada basada en guies de bona pràctica.

– S’ha desplegat un programa de formació conjunt dels professionals del sistema 
de protecció i de la xarxa de salut mental.

– S’ha elaborat una proposta de formació conjunta dels professionals de l’ense-
nyament i dels professionals de la salut mental infanto-juvenil. Prioritzant les ac-
cions orientades a:

• La informació sobre el nou model d’atenció en el nou marc de col·laboració en-
tre els Departaments de Salut i d’Ensenyament.

• La detecció de senyals d’alerta d’alteracions emocionals, socials i conductuals 
que puguin assenyalar l’inici o la presència d’un trastorn mental o d’una addicció.

• Les primeres actuacions generals, des del centre educatiu, respecte l’alumne i 
la seva família.

En la Línia Estratègica 4. Promoció i millora dels programes de suport a les fa-
mílies de les persones amb trastorn mental:

– S’ha fet formació per apoderar a les persones usuàries per fomentar-ne la par-
ticipació a través del projecte Activa’t en 12 territoris pilot.

En la Línia Estratègica 6. Promoció de les accions necessàries per a la inserció 
laboral de les persones adultes amb TM i addiccions:

– S’ha desenvolupat el projecte d’accés a una ocupació a l’empresa ordinària, 
amb suport individualitzat al lloc de treball (IPS).

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

Control del compliment de la Resolució 436/XI, sobre la precarietat 
laboral en el sistema sanitari
290-00408/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66176 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 436/XI, sobre la 
precarietat laboral en el sistema sanitari (tram. 290-00408/11), us informo del se-
güent:

Pel que fa a l’apartat a), relatiu al nombre, condicions salarials i laborals i jorna-
des del personal sanitari als centres de la xarxa sanitària pública durant el 2017, cal 
indicar que en l’àmbit del personal sanitari que presta serveis a la xarxa sanitària 
pública, no s’ha aprovat ni acordat cap mesura adreçada a aplicar noves retallades 
salarials, ni a l’empitjorament de les condicions laborals, sobretot pel que fa a jor-
nada laboral i contractacions.

En concret, per aquest any 2017:
– Es mantenen les millores de les condicions laborals aprovades al Conveni del 

Sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) 2015.
– S’ha consolidat l’increment salarial d’un 1% aprovat amb efectes d’1 de gener 

de 2016 per a les entitats sanitàries públiques de la Generalitat.
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Quant als apartats b) i d), sobre les substitucions en els casos de jubilacions i 
baixes de professionals sanitaris, i la convocatòria de noves places d’oferta pública 
d’ocupació a l’Institut Català de la Salut (ICS), cal assenyalar que per aquest any 
2017, d’acord amb les previsions del Pla de Garantia de l’Estabilitat Laboral, lide-
rat pel Departament de Salut, la taxa de reposició de personal fix serà del 100% de 
les jubilacions i la resta de baixes definitives de les institucions produïdes el 2016.

Un dels objectius per aquest any és que les entitats del sector públic sanitari 
treguin a oferta pública el nombre total de places derivades de la taxa de reposició 
2017.

El mateix Pla preveu pel proper trienni 2018– 2021, una vegada aprovada la Llei 
de pressupostos generals de l’Estat 2017, la publicació de l’oferta i planificació ope-
rativa de la convocatòria extraordinària de totes les places vacants generades i no 
incloses a les taxes de reposició als anys anteriors a 2016, d’acord amb els requisits 
i condicions que s’aprovin a la normativa bàsica.

Atenent el disposat a l’article 31 de la Llei 4/2017, del 28 de març, de pressupostos 
de la Generalitat de Catalunya per al 2017, el qual habilita l’aprovació de les ofertes 
d’ocupació pública d’acord amb les disponibilitats pressupostàries i en funció de les 
limitacions estatals vigents en aquesta matèria i autoritza, alhora, l’acumulació de la 
taxa de reposició d’efectius als àmbits i sectors que es determinin, el Govern ha apro-
vat l’ACORD GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupa-
ció pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017.

Dins el total d’aquesta oferta, el Consell d’Administració de l’Institut Català de 
la Salut aprovarà una oferta d’ocupació pública de fins a un màxim de 2.400 places 
per al personal estatutari dels serveis de salut, distribuïdes en els cossos i especiali-
tats que corresponguin, corresponent als índex de reposició dels anys 2015 i 2016, i 
el Departament de Salut disposarà de 100 places per al personal del sector d’emer-
gències mèdiques.

Pel que fa a la cobertura de personal temporal, el Govern de la Generalitat, per 
Acord de 13 de juny de 2017, ha regulat reglamentàriament la lliure cobertura de les 
substitucions per incapacitat temporal (IT) i altres causes d’absentisme del personal 
estructural dels centres, així com la resta de contractació temporal, en el marc de les 
directrius a aplicar en matèria de contractació de personal del sector públic.

En relació a l’apartat c), relatiu a les mesures necessàries per a tendir a equiparar 
les condicions salarials i laborals dels professionals de la sanitat a les ràtios mitjanes 
de la unió Europea, tot i tenir el Govern de la Generalitat, a través de l’ICS o dels 
òrgans de govern de les empreses públiques i consorcis (EPiC), la competència per 
a impulsar la planificació de l’equiparació de les condicions salarials i laborals dels 
seus professionals a les ràtios mitjanes de la Unió Europea, cal tenir present que la 
capacitat real del Govern de la Generalitat per incrementar les despeses del sector 
públic en general i en concret pel que fa a l’increment de les despeses de personal, 
resta delimitada per la normativa legal pressupostària.

D’altra banda, els convenis col·lectius de treball són per definició la culminació 
de la negociació col·lectiva que uneix la voluntat de les parts –representació em-
presarial i representació dels treballadors– per a delimitar i concretar unes deter-
minades condicions de treball per a la prestació dels serveis, i el Govern, prèvia la 
disposició de recursos, pot impulsar acords orientats a l’equiparació salarial abans 
referida.

Barcelona, 10 de juliol de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 437/XI, sobre la personalitat 
jurídica i el pressupost de l’Agència de Salut Pública de Catalunya
290-00409/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66177 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a l’apartat 1 de la Resolució 
437/XI, sobre la personalitat jurídica i el pressupost de l’Agència de Salut Pública 
de Catalunya (tram. 290-00409/11), us informo del següent:

Els nous models de vida amb una major mobilitat de persones i mercaderies, els 
moviments migratoris i la multiculturalitat associada, comporten la globalització 
dels problemes de salut pública. Tanmateix, la diversitat epidemiològica del territori 
català fa necessari un tractament diferenciat i focalitzat dels factors de risc amb ac-
tuacions molt específiques que aconsellen la proximitat de l’organització a la pobla-
ció. Aquests dos elements, evidencien la necessitat de disposar d’una organització 
que garanteixi una resposta eficaç, àgil i flexible davant els reptes actuals i futurs de 
la salut pública i molt propera a la ciutadania.

En aquest sentit, el Departament de Salut ha fet ja un pas cap a la recuperació de 
l’Agència de Salut Pública de Catalunya, aprovant un Decret de reestructuració mit-
jançant el qual es recupera l’estructura territorial de la salut pública i la gestió des-
centralitzada de les polítiques de salut pública.

El Govern té el compromís de presentar al Parlament dins l’actual legislatura el 
Projecte de Llei de Creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya per a la seva 
tramitació. El Govern en data 21 de febrer de 2017 va aprovar la memòria prelimi-
nar de la Llei de creació de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, pas previ a la 
tramitació de l’avantprojecte de Llei.

El Departament de Salut està tramitant actualment aquest avantprojecte de Llei 
per recuperar l’Agència de Salut Pública de Catalunya, com a organisme autònom 
administratiu amb personalitat jurídica pròpia, que assumeix les funcions executives 
que en l’àmbit de la salut pública té atribuïdes el Departament de Salut mitjançant 
la Secretaria de Salut Pública i reservant a aquesta darrera, el disseny de les políti-
ques de salut pública, la planificació i la regulació, en col·laboració amb el conjunt 
del Departament de Salut.

Barcelona, 2 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 438/XI, sobre la gestió i el 
pressupost de l’atenció primària i comunitària
290-00410/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66178 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 438/XI, sobre la 
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gestió i el pressupost de l’atenció primària i comunitària (tram. 290-00410/11), us 
informo del següent:

En aquesta legislatura el Departament de Salut aposta per una concepció trans-
versal de l’atenció primària, com a eix vertebrador del sistema de salut i peça clau 
per millorar l’estat de salut de la població, garantir i augmentar l’equitat i millorar 
l’eficàcia del sistema. Com a resultat de l’assumpció d’aquest repte, el dia 22 de maig 
de 2017 es va presentar la nova Estratègia nacional d’atenció primària i salut comu-
nitària (ENAPISC).

La nova estratègia per a la primària es planteja amb objectius de qualitat assis-
tencial mitjançant mesures com són garantir el temps mitjà de 10 minuts per visita, 
o passar de les 1.700 persones de població assignada per cada metge de família a les 
1.300 persones de població assignada, cosa que permetrà reduir la pressió assisten-
cial que pateixen els professionals. A més, es preveu la possibilitat que els profes-
sionals puguin gaudir de sis mesos sabàtics per formació i remunerats o l’elecció del 
director de l’equip d’atenció primària (EAP) pels propis professionals.

Per assolir aquests objectius, l’ENAPISC contempla una inversió de 397 M€ que 
permetrà a l’atenció primària comunitària incrementar el seu pes pressupostari i 
passar de l’actual 16% al 20% del total destinat a serveis assistencials. Aquests nous 
recursos econòmics es traduiran en la incorporació de 5.000 professionals als EAP, 
amb perfils de metges i infermeres de família i comunitària, però sobretot atorgant 
gran rellevància als treballadors socials sanitaris i als administratius sanitaris, que 
passaran a formar part dels nous equips de capçalera, de referència per cada habitant 
i ubicats dins dels EAP.

El concepte de xarxa d’atenció primària (XAP) també es renova i inclou tots els 
recursos de salut que atenen la persona en el seu entorn immediat –la comunitat–, 
com són els serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), els dispositius 
d’atenció continuada i urgent, de salut mental o de rehabilitació, entre d’altres. Per 
aquests dispositius s’ha previst un increment de 300 professionals més.

L’ENAPISC preveu definir una cartera de serveis bàsica i avançada que incor-
pori l’accés ràpid a les noves tecnologies, com a suport al diagnòstic, i a la bases de 
dades compartides sobre la història clínica, com a eina de continuïtat assistencial, 
per poder ampliar la resposta a les necessitats de les persones ateses i incrementar 
la capacitat resolutiva.

Aquesta millora de la capacitat resolutiva també s’assoleix, per una banda, amb 
una política activa de gestió del coneixement per garantir la capacitat dels profes-
sionals que treballen en l’atenció primària de formar-se i de formar, de fer recerca. 
Per una altra banda, l’autonomia de gestió dels centres ha de permetre millorar la 
capacitat real de decisió dels professionals en l’organització de les seves tasques, en 
l’elecció de l’equip directiu i en l’exercici del lideratge clínic, perquè l’apoderament 
dels professionals reverteixi en la qualitat de l’atenció a les persones.

L’ENAPISC també significarà l’ordenació dels serveis de tot el sistema públic de 
salut de Catalunya orientada des de l’atenció primària, per aconseguir que sigui la 
porta d’entrada a l’assistència sanitària de les persones. Per desplegar aquesta nova 
estratègia, el Servei Català de la Salut (CatSalut) portarà a terme una reforma del 
sistema que aplanarà les estructures actuals i que reforçarà i modificarà el perfil 
dels actuals caps de sectors territorials, que es convertiran en directors de les noves 
xarxes d’atenció primària. Aquests nous directors seran els interlocutors directes 
dels professionals dels equips d’atenció primària en matèria pressupostària, cosa 
que atorgarà una major autonomia de gestió als EAP per treballar en funció de les 
necessitats de la seva comunitat.

L’ENAPISC culmina un intens procés participatiu en què s’ha comptat amb la 
col·laboració del coneixement expert i les recomanacions de gairebé 500 persones, 
entre professionals assistencials, pacients, societats científiques i altres actors del 
sistema sanitari, en un procés que ha durat un any.
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El nou model transformador de l’atenció primària i salut comunitària s’ha des-
envolupat per donar resposta a les necessitats de la ciutadania i dels professionals; 
per això posa el focus en l’atenció centrada en les persones. Així, l’ENAPISC s’ha 
elaborat d’acord a la línia 4 del Pla de salut de Catalunya 2016-2020.

L’ENAPISC també s’ha concebut per apoderar la ciutadania en prevenció i cor-
responsabilitació del seu estat de salut, així com per combatre les desigualtats en 
salut de la població, que s’han accentuat pel context de crisi. En aquest sentit, de-
gut a que molts dels determinants de la salut estan fora del sistema sanitari, des del 
Departament de Salut s’aposta per reforçar l’atenció primària amb un enfocament 
comunitari, que li permeti lluitar de manera efectiva contra les desigualtats socials, 
l’origen de moltes de les malalties que atén.

Pel que fa als professionals, els EAP són el nucli d’atenció de la persona atesa 
a la primària, i ve definit per les competències en medicina familiar i comunitària, 
d’infermeria familiar i comunitària, de treball social sanitari i de l’administratiu sa-
nitari. Dins de l’EAP s’afavorirà el desenvolupament de rols professionals de pràc-
tica avançada, tant en medicina familiar com en infermeria familiar, amb perfils 
flexibles, adaptables, amb autonomia de gestió i capacitat de lideratge que treballin 
en el propi EAP i també amb la comunitat.

Aquest nou model té com a objectiu enfortir el seu paper clínic, facilitar-los 
l’autonomia de gestió, millorar la resolució, la integració entre els diferents nivells 
assistencials i el treball en xarxa entre professionals de salut i socials, aprofitar les 
potencialitats de les tecnologies de la informació i comunicació. Tot això, amb l’ob-
jectiu de prestar la millor assistència possible a la ciutadania.

L’ENAPISC suposa la revisió i actualització de l’anterior Reforma de l’atenció 
primària (RAP), que es va iniciar l’any 1985 d’acord amb el Reial Decret 137/84 
i que finalitzà la seva implantació l’any 2003. Va significar un punt d’inflexió fo-
namental en el desenvolupament del sistema públic de salut de Catalunya, perquè 
va suposar la diversificació de la provisió dels serveis i la transformació del model 
d’atenció primària en un sistema més integrador. Però sobretot, en un model que 
considerava la salut com un dret bàsic de la ciutadania.

Ara, l’actualització del model i la nova ENAPISC era imprescindible perquè 
els canvis demogràfics, epidemiològics i culturals obliguen a adaptar l’enfocament 
d’atenció a les necessitats de la ciutadania. I també per la necessitat de completar el 
desenvolupament d’aspectes tant importants com la salut comunitària o la recerca 
en l’atenció primària de salut.

El Departament de Salut ja va anunciar a l’abril una primera mesura de reforç 
de l’atenció primària i comunitària, que consisteix en la implantació d’un nou mo-
del d’assignació de recursos per combatre les desigualtats en salut de la població. 
Aquest nou model s’aplicarà de forma progressiva i significarà addicionar un total 
de 65 milions d’euros en 5 anys, és a dir, des d’aquest any i fins al 2021.

En tot cas, de forma immediata ja s’han destinat 12,5 M€ addicionals per a 155 
EAP de tot Catalunya que treballen principalment en entorns socioeconòmics més 
vulnerables i que, d’acord amb el nou model d’assignació del Departament, tenien 
un finançament insuficient.

També s’han assignat 22 M€ extra per als dispositius de salut mental que impac-
ten en l’atenció primària. I a més, els EAP gestionats per l’ICS també rebran 10,9 M€ 
addicionals que Salut ha assignat a aquest organisme exclusivament per cobrir subs-
titucions a primària. Mitjançant aquesta injecció econòmica, Salut ja var donar res-
posta a una reivindicació dels professionals, tot recuperant el 50% de la disminució 
patida entre el 2011 i el 2016 dels fons destinat a cobrir substitucions.

Quant a la recerca, el Departament de Salut ha elaborat i posat en marxa el Pla 
Estratègic de Recerca i Innovació en Salut 2016-2020, el qual defineix les línies ge-
nerals de la recerca i innovació en salut del Departament de Salut per als propers 
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anys. El seu propòsit és millorar la salut dels ciutadans a partir del coneixement ge-
nerat per la recerca.

El Departament de Salut té previst destinar un total de 42 milions d’euros a l’any 
durant els propers quatre anys per desplegar el PERIS 2016-2020. Cada euro invertit 
en recerca equival a un retorn de tres euros en valor social i econòmic.

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

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

A més i de forma pionera a Europa, el Departament de Salut va decidir incloure 
també una convocatòria específica per l’àmbit de l’atenció primària per reconèixer i 
reforçar la capacitat de recerca dels equips d’atenció primària. En total, es van ator-
gar ajuts a 24 projectes per l’Institut Universitari d’Investigació en atenció primària 
Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol); per la Fundació Clínic per a la Recerca Biomèdica, i 
finalment per la Fundació Institut de Recerca de l’Hospital Santa Creu i Sant Pau.

Sobre l’orientació de les prioritats en farmàcia, el programa d’harmonització 
farmacoterapèutica de medicaments en l’àmbit d’atenció primària i comunitària del 
CatSalut sempre utilitza criteris d’evidència científica i seguretat del pacient per la 
qualificació de nous fàrmacs. En cas de tenir més d’una opció terapèutica la reco-
manació que és fa és la més cost-efectiva.

El programa ESSENCIAL informa i aconsella la de-prescripció de fàrmacs sen-
se evidència o bé la retirada d’aquells en situacions clíniques en que deixa de ser 
indicat, per tal de millorar els tractaments de les persones i la seguretat associada a 
l’ús de medicaments.

El projecte/programa «decisions compartides» ofereix a la persona amb un pro-
blema de salut la participació en la presa de decisió de les diferents alternatives de 
prescripció que mostren evidència.

També és potencien eines que pretenen informar, formar i oferir educació sanitària 
sobre l’ús de medicaments i l’ús racional tan a professionals i ciutadans (CedimCat,  
Bulletí d’Informació Terapèutica –BIT–, canal medicaments, la meva salut, progra-
mes d’actualització terapèutica i jornades monogràfiques).

Barcelona, 15 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 473/XI, sobre el finançament 
del Consorci Sanitari de Terrassa
290-00443/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66179 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 473/XI, sobre el 
finançament del Consorci Sanitari de Terrassa (tram. 290-00443/11), us informo del 
següent:
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Pel que fa als apartats a) b) i c), el Departament de Salut i el Servei Català de la 
Salut (CatSalut) treballen de manera conjunta amb el Consorci Sanitari de Terrassa 
(CST) per tal de redreçar la situació financera de l’entitat, garantint la qualitat de 
l’atenció prestada a la ciutadania.

Cal tenir en compte que el CST va generar en els darrers exercicis pressuposta-
ris resultats negatius, fet que va provocar greus tensions de tresoreria i finalment, 
al desembre 2015, es va notificar al CST la suspensió de l’autonomia de gestió, atès 
que no es va assolir l’objectiu pressupostari corresponent a l’any 2015 i no es preveia 
assolir-lo l’any 2016.

Aquesta situació va implicar que el CST tingués capacitat limitada per a establir 
polítiques pròpies de recursos humans i per a l’autonomia de decisió pel que fa a la 
gestió del saldo del compte de resultats de l’exercici pressupostari, del romanent dels 
exercicis anteriors i de les disponibilitats líquides de tresoreria.

Per tal de donar resposta a aquesta situació, des del Consell de Govern i la Direcció 
del CST es va treballar amb el CatSalut en l’elaboració d’un Pla de Viabilitat, que va 
ser aprovat per la Generalitat de Catalunya, i que retornarà al CST l’equilibri financer 
i la seva autonomia de gestió. La previsió és que el CST recuperi l’equilibri pressupos-
tari i l’autonomia de gestió l’any 2018.

El Pla de Viabilitat 2016-2019 reconeix una sèrie d’aportacions econòmiques i de 
finançament al CST en funció de l’activitat assistencial que realitza, destinades a re-
cuperar l’equilibri financer i a disminuir l’endeutament de l’entitat. Es fonamenta en 
tres grans línies d’actuació i els imports són acumulats al final de la quarta anualitat:

1. Reconeixement de contractació: activitat de radioteràpia i reconeixement d’al-
tres activitats (compensació de la despesa del laboratori de l’Institut Català de la 
Salut (ICS) de primària, pla de residències de territori, dispositius d’al·lèrgies ali-
mentàries, salut mental, etc.).

2. Mesures i noves accions a mig termini: millora de l’eficiència del model terri-
torial de laboratoris, traspàs d’activitat d’altres entitats del territori, suport en l’àrea 
de dependències, etc.

3. Mesures internes de gestió del CST: ajustament de despeses operatives, incre-
ment de facturació a tercers i disminució de despeses financeres.

El Pla inclou el refinançament del deute actual i la previsió de l’aportació extra-
ordinària per part del CatSalut de 14,26 milions d’euros:

– S’incrementa fins a 3,1 milions d’euros l’aportació del CatSalut per al retorn 
d’endeutaments durant els anys 2017-2020. L’any 2016 aquesta aportació va ser de 
2,2 milions d’euros.

– Aquest import anirà destinat a compensar el retorn dels crèdits ICO (endeuta-
ments històrics) i poder assumir la viabilitat financera d’aquest pla.

Addicionalment al Pla, el CatSalut ha tingut en compte les obligacions sobrevin-
gudes, com ara el retorn de la paga extra de l’any 2012, la qual està retornada par-
cialment.

El CatSalut fa el seguiment periòdic del pla de viabilitat i dóna comptes a la Co-
missió Interdepartamental.

Quant a l’apartat d), l’estat de les llistes d’espera de l’Hospital de Terrassa el mes 
de maig del 2017 és el següent:

– Procediments quirúrgics:
• Procediments quirúrgics garantits: el temps d’espera de tots els pacients es tro-

ba per sota dels 180 dies. 
• Procediments quirúrgics de referència: dels 3.567 pacients en llista d’espera 

únicament superen l’any de temps de referencia 89 pacients, 82 dels quals estan en 
llista d’espera per intervenció de cirurgia de raquis.



BOPC 483
27 de juliol de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 40

Per resoldre aquesta situació el Pla de xoc de llistes d’espera a CST contempla la 
contractació total d’activitat dels pacients que esperen una intervenció que es troba 
fora del temps de referència.

– Consultes externes:
• El pla de xoc de consultes externes contempla l’increment d’activitat en les es-

pecialitats de dermatologia, aparell digestiu, neurologia, cirurgia general, oftalmo-
logia, otorinolaringologia, urologia i traumatologia, amb l’objectiu de millorar la 
situació actual.

– Proves diagnòstiques:
• El pla de xoc de proves diagnòstiques contempla l’increment d’activitat majo-

ritàriament en ressonàncies, ecocardiogrames, electromiogrames i colonoscòpies.
En relació als resultats de salut de la població de referència de l’Hospital de Ter-

rassa i les actuacions d’aquest centre hospitalari, els mecanismes d’avaluació i segui-
ment del CatSalut, mitjançant diversos sistemes d’informació, mostren uns resultats 
en salut i en qualitat assistencial dins els paràmetres esperats segons la mitjana de 
Catalunya.

Amb referència als apartats e) i f), el mes d’agost de 2016 va finalitzar el con-
tracte vigent entre el CatSalut i la Clínica del Vallès de Sabadell. A partir d’aques-
ta data, el volum de contractació i el corresponent import econòmic contractat a la 
Clínica va passar a les entitats públiques Corporació Sanitària Parc Taulí (CSPT) i 
CST, amb el compromís de desenvolupar conjuntament la mateixa activitat que fins 
aquell moment feia la Clínica del Vallès.

Per tal de realitzar aquesta activitat, tant el CSPT com el CST, varen dedicar els 
recursos humans i materials necessaris: amb l’ampliació d’hores de professional (in-
cloent la contractació de professionals de la Clínica del Vallès) i l’ampliació de llits 
i sessions de quiròfan.

L’absorció de l’activitat que realitzava la Clínica del Vallès es realitza en un 65% 
per part del CSPT (5 milions d’euros anuals) i un 35% pel CST (2,5 milions d’euros 
anuals). La distribució dels recursos econòmics del contracte de la Clínica del Va-
llès entre l’Hospital Parc Taulí i l’Hospital de Terrassa, es va realitzar en funció del 
nombre i tipus d’activitat planificada que realitza cadascun dels centres.

Durant l’any 2017, està previst reordenar part de l’activitat que actualment es 
presta a l’Hospital General de Catalunya cap a centres del Vallès Occidental, l’Hos-
pital de Terrassa i l’Hospital Parc Taulí, com ara la radioteràpia, la hemodinàmica i 
ingressos hospitalaris, ja siguin mèdics o quirúrgics.

En relació a l’apartat g), la retirada de la contractació de l’activitat realitzada a 
la Clínica del Vallès que ha passat al CST i al CSPT no ha implicat cap perjudici 
pels treballadors, atès que els treballadors de la Clínica del Vallès d’aquesta línia 
d’activitat es van subrogar en els centres que van incorporar aquesta activitat. Així 
mateix, el Departament de Salut i el CatSalut continuaran vetllant per tal que no es 
promoguin mesures que puguin implicar algun perjudici als treballadors afectats.

Barcelona, 14 de juliol de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 515/XI, sobre el bloqueig a 
Cuba
290-00482/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66559 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 515/XI, sobre el 
bloqueig a Cuba (tram. 290-00482/11), us informo del següent:

En compliment a l’establert a la Resolució 515/XI, la directora general de Relacions 
Exteriors ha informat de l’adopció de la resolució al director general per a Iberoamèri-
ca del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació del Govern d’Espanya.

Barcelona, 14 de juliol de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

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

Control del compliment de la Resolució 518/XI, de suport als acords 
de pau de Colòmbia
290-00485/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66560 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 518/XI, de suport 
als acords de pau de Colòmbia (tram. 290-00485/11), us informo del següent:

En compliment a l’establert a la Resolució 518/XI, la directora general de Relacions 
Exteriors ha informat de l’adopció de la resolució al director general per a Iberoamèri-
ca del Ministeri d’Assumptes Exteriors i Cooperació del Govern d’Espanya.

Barcelona, 14 de juliol de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

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

Fascicle segon
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Control del compliment de la Resolució 521/XI, sobre l’oferta del cicle 
formatiu d’Administració i Finances a l’Institut J. V. Foix, de Rubí
290-00488/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66257 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 521/XI, sobre l’ofer-
ta del cicle formatiu d’Administració i Finances a l’Institut J. V. Foix, de Rubí (tram. 
290-00488/11), us informo del següent:

El nombre de sol·licituds presentades en el procés d’admissió d’alumnat pel pri-
mer curs del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances a l’Institut 
J.V. Foix per al curs 2017-2018 ha estat d’un total de 7, i en el segon curs s’han pro-
duït 17 vacants.

L’oferta de places del cicle formatiu de grau superior d’Administració i Finances 
corresponent al curs 2016/2017 en centres corresponents al Servei Territorial d’En-
senyament al Vallès Occidental ha estat d’un total de 241 i el nombre d’alumnes ma-
triculats ha estat d’un total de 222.

L’oferta pel curs escolar 2017-2018 de places pel cicle formatiu de grau superior 
d’Administració i Finances en centres corresponents al servei Territorial d’Ensenya-
ment al Vallès Occidental dóna resposta a les necessitats d’escolarització d’aquests 
ensenyaments atès que s’ha produït un total de 19 vacants.

Barcelona, 18 de juliol de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 524/XI, sobre les biblioteques 
escolars
290-00491/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66258 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 524/XI, sobre les 
biblioteques escolars (tram. 290-00491/11), us informo del següent:

El Departament d’Ensenyament prioritza la competència lectora com una estra-
tègia de millora de la competència comunicativa i lingüística en l’inici del recorre-
gut cap a l’aprenentatge tant del discurs oral com del discurs escrit en tots els àmbits.

La competència lectora és una eina d’aprenentatge transversal i sistemàtic que 
millora el rendiment escolar i l’èxit educatiu de tot l’alumnat i fomenta l’hàbit lector.

Aquesta línia estratègica es potència i es desenvolupa a través de dos grans pro-
grames: l’Impuls de la lectura i el programa de Biblioteques escolars Puntedu, que 
ofereixen propostes metodològiques i organitzatives diversificades que convergeixen 
en uns objectius comuns.

La Llei d’educació de Catalunya estableix que l’autonomia dels centres educatius 
és una línia estratègiques clau per a la millora de la qualitat del sistema educatiu atès 
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que poden donar resposta a les necessitats de l’alumnat en funció del seu context a 
partir d’un projecte educatiu propi i singular.

L’autonomia dels centres educatius permet als centres prioritzar les estratègies 
educatives que millor s’adeqüen al seu projecte educatiu i, per això, poden crear i 
consolidar equips docents que donen resposta a l’aplicació del seu projecte educatiu.

Així doncs, és competència de cada centre educatiu, tenint en compte els objec-
tius estratègics establerts en el seu projecte educatiu, assignar i distribuir els càrrecs 
i les responsabilitats dels equips docents on està inclosa la responsabilitat de la ges-
tió de la biblioteca i el foment de la lectura.

Pel que fa a la formació inicial del personal docent es desenvolupa una acció es-
table i continuada, a través del programa de Millora i innovació de la Formació de 
Mestres (MIF), amb les facultats de Ciències de l’Educació de totes les universitats 
catalanes. La creació dels perfils professionals establerts en la normativa vigent orien-
ta la formació dels estudiants cap a uns requisits metodològics alineats amb els eixos 
estratègics de la política educativa.

El Departament d’Ensenyament i el Departament de Cultura desenvolupen les 
seves actuacions de manera conjunta i coordinada.

Barcelona, 18 de juliol de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 526/XI, sobre la continuïtat 
del projecte educatiu de l’Escola Nou de Quart
290-00493/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66259 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 526/XI, sobre la 
continuïtat del projecte educatiu de l’Escola Nou de Quart (tram. 290-00493/11), us 
informo del següent:

El Departament d’Ensenyament va posar en funcionament l’Escola Nou de 
Quart el curs escolar 2008-2009 per donar resposta a les necessitats d’escolarització 
en el municipi.

El municipi de Quart disposa de dues escoles i l’alumnat que finalitza els ense-
nyaments d’educació primària s’escolaritza a l’Institut de Vilablareix juntament amb 
l’alumnat del municipi de Fornells de la Selva.

L’article 57 de la Llei 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, estableix que l’educa-
ció bàsica ha de mantenir coherència amb l’educació infantil i amb l’educació posto-
bligatòria i ha de garantir la coordinació entre les etapes que la componen per tal 
de facilitar la continuïtat del procés educatiu i assegurar als alumnes una transició 
adequada d’una etapa a l’altra.

El Departament d’Ensenyament vetlla i fa un seguiment perquè la transició entre 
les etapes educatives d’educació primària i d’educació secundària obligatòria es faci 
de manera correcta.

Barcelona, 18 de juliol de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament
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Control del compliment de la Resolució 537/XI, sobre la dignificació 
de les condicions laborals dels membres del Cos de Mossos 
d’Esquadra i de les policies locals
290-00501/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66516 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 537/XI, sobre la 
dignificació de les condicions laborals dels membres del Cos de Mossos d’Esquadra 
i de les policies locals (tram. 290-00501/11), us informo del següent:

Ja existeixen les garanties jurídiques, institucionals i judicials per emparar qual-
sevol de les possibles vulneracions a què fa referència la Resolució.

Pel que fa a l’apartat a), la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra (PG-
ME) és un servei públic de seguretat que presta servei les vint-i-quatre hores del 
dia, tots els dies de l’any, al qual s’exigeix la protecció de les persones, la seguretat 
ciutadana, l’ordre públic, la vigilància del trànsit, la prevenció de delictes, la plani-
ficació operativa dels serveis, l’atenció a la ciutadania, la lluita contra el terrorisme 
i el crim organitzat. Totes aquestes funcions requereixen d’un alt grau de professio-
nalitat, formació i dedicació.

La Llei 10/1994, d’11 de juliol, de la Policia de la Generalitat - Mossos d’Esqua-
dra i els reglaments que la desenvolupen defineixen amb claredat el règim jurídic 
dels membres d’aquest cos policial. El règim estatutari dels efectius del cos esta-
bleix amb claredat les condicions de servei, garanteix el respecte als drets sindicals 
i preveu els òrgans de representació dels seus membres en els òrgans de negociació 
col·lectiva, que actuen d’acord amb les normes establertes.

Quant a l’apartat b), la Llei 5/2017, del 28 de març, de mesures fiscals, adminis-
tratives, financeres i del sector públic ha afegit un article a la Llei 10/1994, l’article 
48 ter, amb el text següent: «Els danys materials o lesions que pateixin els membres 
del Cos de Mossos d’Esquadra, en ocasió o com a conseqüència del servei prestat i 
sempre que no concorrin dol, negligència o imperícia greus, poden ésser reconeguts 
en els supòsits i d’acord amb el procediment que sigui determinat per reglament.» 
Aquesta previsió encara no ha estat desplegada reglamentàriament.

Amb relació a l’apartat c), la Llei 10/1994 esmentada anteriorment, en el seu ar-
ticle 21, estableix que els sistemes de selecció han de garantir en tot cas els principis 
d’igualtat, publicitat, mèrit i capacitat que són presents en qualsevol procés d’accés i 
de promoció interna del Cos de Mossos d’Esquadra. Aquests principis són d’obligat 
compliment en totes i cadascunes de les convocatòries que es duen a terme.

Pel que fa a l’apartat d), l’article 11 de la Llei 10/1994, i d’acord amb el que de-
termina la Llei Orgànica de Forces i Cossos de Seguretat, estableix de forma clara 
el principi d’obligació a la policia a actuar amb absoluta neutralitat política i impar-
cialitat, sense que en cap cas es permeti cap mena de discriminació per qualsevol 
condició o circumstància personal o social.

La PG-ME, amb l’objectiu de servir i protegir la ciutadania, actua d’acord amb 
aquest principi i vetlla pel seu compliment com a màxima expressió del seu compro-
mís amb la igualtat de tracte a totes les persones.

Finalment, quant a l’apartat e), específicament pel que fa al Cos de Mossos d’Es-
quadra, la segona activitat es troba regulada als articles 61 a 64 de la Llei 10/1994 
esmentada i al Decret 246/2008, de 16 de desembre, de regulació de la situació ad-
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ministrativa especial de segona activitat en el cos de Mossos d’Esquadra. L’Ordre 
IRP/413/2009, de 10 de setembre, estableix les funcions de l’activitat policial que es 
poden dur a terme en els llocs de treball de les diferents categories del cos de Mos-
sos d’Esquadra susceptibles de ser proveïts en la situació administrativa especial de 
segona activitat.

Amb tot, el Govern continua treballant en una iniciativa legislativa que reguli el 
règim de la segona activitat.

Barcelona, 17 de juliol de 2017
Joaquim Forn i Chiariello, conseller d’Interior

Control del compliment de la Resolució 542/XI, sobre la defensa dels 
espais naturals lliures del Vallès i la incorporació de diversos sectors 
a l’espai d’interès natural de Gallecs
290-00506/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 66701 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.07.2017

A la Mesa del Parlament
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 

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

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

Resolució 542/XI, sobre la defensa dels espais naturals lliures del Vallès i la incor-
poració de diversos sectors a l’espai natural de Gallecs, amb número de tramitació 
290-00506/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió de Medi 
Ambient i Sostenibilitat.

Barcelona, 20 de juliol de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Territori i Sostenibilitat (reg. 66701).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 04.10.2017 al 25.10.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
26.10.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.07.2017.
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Control del compliment de la Resolució 543/XI, sobre la urbanització 
del Bosc d’en Vilaró
290-00507/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66684 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 543/XI, sobre la 
urbanització del Bosc d’en Vilaró (tram. 290-00507/11), us informo del següent:

La Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme en tot moment ha 
col·laborat i col·labora amb les administracions locals afectades per la problemàtica 
de la urbanització del Bosc d’en Vilaró.

En aquest sentit, la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de 
Barcelona, en sessió de 2 de maig de 2017, ha emès un informe sobre una consulta 
referent a la situació urbanística del sector Bosc d’en Vilaró, formulada per l’Ajun-
tament de Montcada i Reixac.

Barcelona, 20 de juliol de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 546/XI, sobre el millorament 
de la carretera C-17
290-00510/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66685 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 546/XI, sobre el 
millorament de la carretera C-17 (tram. 290-00510/11), us informo del següent:

Entre les mesures incloses en el manteniment de la C-17 hi ha la protecció dels 
talussos en els trams més perillosos. Així mateix, actualment estan en execució les 
obres del reforçament del ferm entre Parets del Vallès i la Garriga, i la reparació del 
tram de Centelles a Seva. També s’ha previst la col·locació de paviment antilliscant 
per millorar la seguretat viària entre els municipis de la Garriga i Centelles, així 
com altres actuacions complementàries d’estabilització de talussos entre Granollers 
i Centelles.

Pel que fa a l’apartat b), actualment s’està treballant en els diferents projectes de 
millora de nivell de servei de la C-17 entre Parets del Vallès i Lliçà d’Amunt.

Barcelona, 20 de juliol de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 547/XI, sobre la 
racionalització dels horaris de la línia R3 de rodalia
290-00511/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66686 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lament de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 547/XI, sobre la 
racionalització dels horaris de la línia R3 de rodalia (tram. 290-00511/11), us infor-
mo del següent:

El Departament de Territori i Sostenibilitat fa temps que treballa per aconseguir 
millores per la línia R3. En diverses ocasions s’ha demanat a l’Estat l’execució de les 
actuacions en infraestructura planificades i s’han fet propostes de priorització per tal 
d’incrementar la capacitat de la línia i millorar la qualitat del servei.

Davant dels incompliments dels compromisos d’inversió sobre la infraestructura 
ferroviària per part d’Adif, la Generalitat ha presentat un recurs contenciós-admi-
nistratiu per exigir la realització de les inversions pactades i ha reclamat el traspàs 
d’aquestes infraestructures per poder oferir un servei adequat.

Pel que fa als serveis, partint de la base que és difícil millorar-los en la situació 
actual, en els darrers anys s’han fet igualment propostes puntuals de millora de ser-
vei de la línia com els trens semidirectes a Puigcerdà o modificacions en trens de 
primera hora del matí des de Ripoll, la darrera implementada el 5 de febrer, amb un 
tren que arriba a Barcelona abans de les 8:00h del matí.

També s’ha treballat per la millora del servei des del punt de vista del material 
mòbil amb trens remodelats a la línia. Pel que fa a la idoneïtat dels trens i especial-
ment de la seva composició, s’exigeix a Renfe que adeqüi la disposició del material 
a la demanda i es dugui a terme el seguiment corresponent per garantir que en tot 
moment s’optimitza al màxim el material mòbil disponible.

Tanmateix, des del Departament de Territori i Sostenibilitat, també es treballa 
per millorar la configuració del conjunt dels serveis actuals de Rodalies de Cata-
lunya. Així, ha treballat una proposta de serveis que es preveu compartir i perfec-
cionar amb Renfe i Adif per una banda, i amb els ens locals i agents implicat per 
l’altra, durant el 2017. Aquesta proposta té en compte la mobilitat actual, així com 
la potencialitat dels diferents àmbits territorials.

En definitiva, es considera que s’està donant compliment a les consideracions ex-
posades a la resolució del Parlament per a la millora dels serveis de la R3.

Barcelona, 20 de juliol de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat
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Control del compliment de la Resolució 548/XI, sobre les millores en 
la informació i l’accessibilitat de les estacions de la xarxa ferroviària 
de Catalunya
290-00512/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66687 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 548/XI, sobre les 
millores en la informació i l’accessibilitat de les estacions de la xarxa ferroviària de 
Catalunya (tram. 290-00512/11), us informo del següent:

En aquests moments s’està treballant en el desenvolupament reglamentari de la 
Llei 13/2014 de 30 d’octubre, d’accessibilitat, en el qual cal determinar les condi-
cions d’accessibilitat aplicables a les instal·lacions i serveis del transport ferroviari.

La Generalitat de Catalunya vetlla per la millora de l’atenció d’aquestes perso-
nes, i tots els operadors ferroviaris avancen i treballen per facilitar i garantir l’acces-
sibilitat completa als seus serveis.

Periòdicament es reuneix un grup de treball per l’accessibilitat dels transport pú-
blic en què participen el Departament, tots els operadors de transport públic ferro-
viari, representants de diferents entitats i organitzacions de col·lectius que pateixen 
algun tipus de discapacitat.

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

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

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

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

Aquest treball inclou els operadors del sistema ferroviari i ha de determinar el 
contingut bàsic del pla d’accessibilitat del sistema de transports previst a la Llei 
13/2014 i ha de permetre disposar dels elements per a la redacció del Reglament de 
la Llei 4/2006, ferroviària, pel que fa a la vessant de l’accessibilitat.

Pel que fa a la accessibilitat a les màquines automàtiques de venda de títols de 
transport, les noves són accessibles per a persones amb discapacitat visual i, actual-
ment, ja es promou que ho siguin totes les de nova instal·lació.

El material mòbil d’FGC, TMB i TRAM ja està completament adaptat de ma-
nera que els usuaris saben que qualsevol dels vehicles que agafin tindran les carac-
terístiques necessàries.

Pel que fa als serveis de Rodalies de Catalunya operats per Renfe Viajeros, els 
serveis regionals ja disposen d’horaris que fixen determinats trens accessibles. En 
els darrers mesos ha entrat en servei la informació tant a estacions com mitjançant 
la web i l’app de l’operador sobre l’accessibilitat dels trens que presten els serveis.
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El Departament de Territori i Sostenibilitat està duent a terme una important 
inversió per aconseguir la plena accessibilitat de la xarxa ferroviària a Catalunya a 
persones amb mobilitat reduïda. En aquest sentit, la xarxa de FGC estarà plenament 
adaptada enguany, amb la finalització de les obres a l’estació de Putxet. Barcelona 
disposa del grau més important d’adaptació d’estacions de metro per a PMR’s de les 
xarxes de les seves característiques a Europa.

La xarxa de metro de Barcelona compta amb 154 estacions, de les quals un total 
de 140 estan adaptades (l’última, l’estació de Poblenou de la línia L4 i inaugurada 
la primavera del 2016). En aquests moments es troba en obres per la seva adaptació 
l’estació de Jaume I de l’L4. A hores d’ara, el 91% de la xarxa de metro està adap-
tada.

La resta d’estacions no adaptades (Maragall L4-L5, Clot L1, Verdaguer L4-L5, 
Espanya L1-L3, Plaça de Sants L1-L5, Urquinaona L1-L4, Ciutadella - Vila Olímpi-
ca L4 i Vallcarca L3) estan en fase de redacció del corresponent projecte constructiu 
per la seva adaptació. S’aniran executant progressivament les obres fins a completar 
el 100% de l’adaptació en funció de les disponibilitats pressupostàries.

El Departament de Territori i Sostenibilitat, d’acord amb la Resolució 548/11 del 
Parlament, presentarà un informe relatiu a les actuacions necessàries per fer acces-
sibles totes les estacions en què té competència.

El Govern de la Generalitat ha sol·licitat al Ministeri de Foment, Adif i Renfe la 
concreció i programació de les actuacions de remodelació i millora de l’accessibili-
tat de les estacions de la xarxa ferroviària de la qual és titular l’Adif.

El Departament també vetlla per garantir l’accessibilitat de tot el material mò-
bil dels serveis ferroviaris de la seva competència. En aquest sentit, només part del 
material de Renfe Viajeros encara no és accessible, però l’operador, a instàncies 
de la Generalitat de Catalunya, està duent a terme l’adaptació progressiva del ma-
terial mòbil, mitjançant la renovació de trens i la remodelació del material actual, 
amb l’objectiu de millorar progressivament l’accessibilitat dels trens i aconseguir 
la plena accessibilitat dels seus serveis en l’horitzó 2020. Mentrestant, tal i com 
es fa ara, l’operador, amb la finalitat d’oferir serveis adaptats al major nombre 
d’usuaris, prioritza la programació d’implantació de trens accessibles a les línies 
de major demanda i on les condicions d’accessibilitat de la infraestructura (altura 
i longitud d’andanes, existència d’ascensors en les estacions, etc.) siguin més fa-
vorables.

Pel que fa al material mòbil nou, la normativa bàsica estatal estableix que des de 
l’1 de desembre de 2010 les infraestructures i materials de transport nous que s’ad-
quireixin han de complir les condicions bàsiques d’accessibilitat (definides al Reial 
decret 1544/2007). L’article 21 de la Llei 13/2014, d’accessibilitat, estableix que les 
administracions públiques competents han d’elaborar una planificació de la implan-
tació progressiva de l’accessibilitat dels mitjans de transport destinats al transport 
públic de viatgers, fixant les condicions per la substitució o l’adaptació necessària 
del parc mòbil destinat al servei de transport públic de viatgers.

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va trametre al Parlament de 
Catalunya en temps i forma l’informe de compliment de la Moció 28/XI i en conti-
nua desenvolupant els seus continguts. Cal remarcar que la Llei 13/2014 preveu que 
el seu desplegament reglamentari s’aprovi als 2 anys des de la seva entrada en vigor 
(disposició final 3a).

Per últim, el desplegament de la llei s’ha fet amb la participació dels sectors re-
presentats al Consell per a la Promoció de l’Accessibilitat i les pròpies entitats, com 
algunes direccions generals d’altres departaments, han demanat tenir més temps per 
valorar els textos i presentar propostes. A més de la redacció del projecte, ja de per si 
complexa, s’ha de tenir en compte que la tramitació administrativa de qualsevol De-
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cret és, com a mínim, de 7 mesos fins que no arriba a l’aprovació del Govern i la seva 
publicació.

Barcelona, 20 de juliol de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 549/XI, sobre l’assessorament 
als ajuntaments per al cobrament de l’impost sobre béns immobles 
corresponent a les autopistes de peatge
290-00513/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 66688 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

ment de Catalunya i per tal de donar compliment a la Resolució 549/XI, sobre l’as-
sessorament als ajuntaments per al cobrament de l’impost sobre béns immobles cor-
responent a les autopistes de peatge (tram. 290-00513/11), us informo del següent:

D’acord amb la informació facilitada per les societats concessionàries ACESA i 
INVICAT, és la seva voluntat i intenció abonar el 100% de l’IBI als ajuntaments pels 
quals discorre el traçat de les autopistes i, per tant, sense la bonificació del 95% que 
fins ara els era d’aplicació en les liquidacions anuals d’aquest impost. Tanmateix, 
s’ha de considerar allò que estableixen els seus contractes de concessió (punt 1 de 
la clàusula V del Conveni aprovat pel Reial Decret 2346/1998, de 23 d’octubre i el 
Decret 270/1998, de 21 d’octubre).

Barcelona, 20 de juliol de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 79/XI, sobre la manera 
d’aconseguir més equitat en la sanitat
390-00079/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 66180 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 79/XI, sobre la manera d’aconseguir 
més equitat en la sanitat (tram. 390-00079/11), us informo del següent:

El Departament de Salut, mitjançant un escrit adreçat a la Ministra de Sanitat, 
Serveis Socials i Igualtat amb data 9 de maig de 2017, va sol·licitar la consideració 
de l’impuls de les reformes i modificacions següents:

1r. Reformar l’article 394 de la Llei de l’Estat 1/2000, del 7 de gener, d’enjudi-
ciament civil, per a eliminar la imposició dels costos judicials a les víctimes d’ac-
cidents mèdics.
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2n. Reformar l’article 139 de la Llei de l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, regulado-
ra de la jurisdicció contenciosa administrativa, de manera que en cap cas no es po-
sin en risc els principis d’equitat, d’igualtat de les parts o de tutela judicial efectiva.

3r. Modificar l’article 1968.2 del Codi civil espanyol pel que fa al termini de 
prescripció legal de les accions judicials empreses per víctimes d’accidents mèdics, 
que ha de passar a ésser de tres anys en consonància amb el que regula el Codi civil 
de Catalunya.

4t. Modificar l’article 67.1 de la Llei 39/2015, de l’1 d’octubre, del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques, en el sentit de fixar en tres 
anys el termini de prescripció per a les reclamacions de responsabilitat contra l’Ad-
ministració.

Així mateix, el Departament de Justícia ha donat trasllat a la Comissió de Codi-
ficació de Catalunya, que és l’òrgan col·legiat que té atribuïda la funció de l’elabo-
ració de les propostes de revisió, actualització i desenvolupament del dret privat de 
Catalunya, en especial el dret civil i és també l’òrgan responsable, en matèria de dret 
privat, de fer el seguiment del desenvolupament de l’ordenament jurídic català i de 
l’estudi de les diverses branques, per tal que estudiï i proposi, si escau, les iniciatives 
per tal que s’apliqui el termini de prescripció de tres anys previst en el Codi civil de 
Catalunya en el cas de les accions judicials instades per víctimes d’accidents mèdics.

Altrament, cal indicar que les víctimes d’accidents sanitaris tenen reconeguts els 
mateixos drets que les víctimes d’accidents d’altres tipus, des del punt de vista jurí-
dic, tant pel que fa a les possibilitats d’exercitar accions legals, com en d’altres drets. 
Fins i tot, de manera supletòria, s’apliquen els barems d’accidents de circulació.

En l’actualitat ja existeixen comissions integrades pels col·legis de metges, el 
Departament de Salut i les companyies d’assegurances, que prioritzen la utilització 
dels instruments de conciliació i mediació davant de la solució judicial, per tal de 
resoldre els conflictes originats a causa d’un accident mèdic.

No obstant això, des dels Departaments de Salut i Justícia es considera positiu 
avançar en la construcció d’espais de mediació i conciliació que tinguin l’objectiu de  
cercar solucions no judicials per a la resolució dels conflictes derivats d’accidents 
sanitaris. En aquest sentit, s’està estudiant la possibilitat d’impulsar un conveni 
institucional per tal de crear una comissió d’estudi amb representants dels Depar-
taments de Salut i Justícia, els col·legis de metges i advocats, i les associacions de 
pacients, entre d’altres, amb l’objectiu de desenvolupar eines que permetin apro-
fundir en l’àmbit de la mediació i la conciliació per a la resolució d’aquests con-
flictes.

Barcelona, 14 de juny de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut



BOPC 483
27 de juliol de 2017

4.50.02. Compliment de mocions 52

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 66758 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lunya, i a fi de complir la Moció 86/XI, sobre polítiques agràries, ramaderes i fores-
tals (tram. 390-00086/11), us informo del següent:

Pel que fa al punt 1 a), en virtut de la Llei 4/2017, de 28 de març, de pressupos-
tos de la Generalitat de Catalunya per al 2017 aprovada pel Parlament de Catalunya, 
el pressupost del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació per a 
l’exercici de 2017 puja a 634.994.550,98 €, mentre que l’anterior pressupost aprovat 
de 2015 va augmentar en 316.981.790,86 €, tenint en compte que per a l’any 2016 es 
va prorrogar el pressupost de 2015.

Per poder fer la comparació entre ambdós exercicis, cal tenir en compte dos as-
pectes:

– El pressupost de 2017 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació ja no inclou els crèdits destinats a atendre les despeses en matèria de bio-
diversitat i medi natural, en virtut del fet que aquestes competències van ser traspas-
sades al juny de 2015 al Departament de Territori i Sostenibilitat.

– Al pressupost de 2017 del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació, es troba consignada la totalitat dels imports dels fons europeus agrícoles 
que s’estima que percebrà la Generalitat de Catalunya durant l’any 2017 (318 MEUR), 
mentre que l’any 2015 solament hi havia consignada en el pressupost inicial la xifra 
de 23,1 MEUR per aquest concepte.

Per realitzar una comparació homogènia del pressupost del 2017 respecte del de 
2015, es parteix en ambdós anys dels pressupostos per cobrir la despesa no finance-
ra, sense tenir en compte els fons europeus agrícoles i no considerant l’any 2015 el 
pressupost destinat a despeses en matèria de biodiversitat i medi natural.

Fent aquesta comparació, l’any 2015 el pressupost del Departament d’Agricultu-
ra va ser de 267.662.739,60 €, i l’any 2017 de 303.985.850,98 €. Això suposa l’any 
2017 un increment de 36.323.111,38 €, cosa que representa un increment del 13,6%.

Es preveu proposar d’incrementar en anys successius aquest pressupost amb l’ob-
jectiu de situar-lo progressivament als nivells de la mitjana d’altres països similars 
a Catalunya, d’acord amb els pressupostos que anualment aprovi el Parlament de 
Catalunya.

Pel que fa al punt 1 b), enguany el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca 
i Alimentació, en el tràmit de la Llei 5/2017, de 28 de març, de mesures fiscals, ad-
ministratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos so-
bre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre ele-
ments radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid 
de carboni, ha introduït l’habilitació dels ajuntaments per poder executar les franges 
de prevenció d’incendis en urbanitzacions, mitjançant una taxa o preu públic, com 
un servei més (article 204 de la Llei 5/2017). És un pas important que s’ha promo-
gut escoltant propostes dels ajuntaments per facilitar i agilitar l’execució d’aquestes 
franges tan necessàries per a l’autoprotecció.

D’altra banda, l’avantprojecte de Llei del canvi climàtic crea com a tribut propi 
de la Generalitat de Catalunya l’Impost sobre les Emissions de CO2 dels Vehicles de 
Tracció Mecànica. L’Impost té per objecte gravar les emissions de CO2 que produeixen 
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aquests vehicles i que incideixen en l’increment de les emissions de gasos amb efecte 
d’hivernacle. D’altra banda, crea el Fons Climàtic, que es dotarà de l’Impost esmentat 
i té com a objectiu esdevenir un instrument necessari per a l’execució de polítiques i 
accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic que afavoreixin el compliment dels 
objectius de la Llei. Entre les actuacions a impulsar pel Fons, s’inclou la gestió forestal 
sostenible.

Pel que fa al punt 1 c), el DARP té un fort compromís amb el suport al sistema 
d’assegurances agràries, que, entre altres coses, es veu reflectit en el manteniment 
de l’aportació pressupostària per fer front a aquests ajuts l’any 2017 com ha fet en els 
darrers anys. Paral·lelament, en les reunions i contactes amb el Ministeri d’Agricul-
tura, s’ha sol·licitat que no es retalli la seva aportació econòmica.

Pel que fa al punt 1 d), el DARP està treballant per millorar la simplificació ad-
ministrativa i donar facilitats en la gestió dels ajuts, les subvencions i els controls 
al sector agrícola i ramader. En aquest sentit, i en compliment de la Llei 39/2015,  
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públi-
ques, s’està implantant la utilització de mitjans electrònics en les relacions entre 
l’Administració pública i la ciutadania. La incorporació dels mitjans electrònics tant 
en el funcionament ordinari com en les seves relacions amb la ciutadania pretén mi-
llorar la transparència, l’eficàcia, l’eficiència i la qualitat de la prestació de serveis a 
la ciutadania, i la gestió interna.

Un exemple és l’aplicació DUN que centralitza la declaració i sol·licitud de més 
de 50 tràmits. Anualment, fa avaluacions de la campanya amb el sector per detec-
tar-ne les possibilitats de millora. Actualment, es troba en estudi la modernització 
d’aquesta aplicació per donar més transparència a la gestió dels ajuts que permetrà 
simplificar i donar facilitats per gestionar els ajuts.

L’Administració de la Generalitat de Catalunya va aprovar un Model integral de 
gestió de subvencions i ajuts. Aquest nou model permet vincular tots els aspectes 
relacionats amb el cicle de vida dels ajuts i les subvencions, des de la concepció de 
les polítiques de subvenció fins a la seva fiscalització i control econòmic, o l’avalu-
ació de la seva eficàcia, tenint en compte també aspectes com la transparència, la 
interacció amb la ciutadania i la detecció i gestió del frau. Per aplicar aquest model 
de manera transversal, estem treballant en la implantació del Tramitador d’Ajuts i 
Subvencions (TAIS), una aplicació corporativa que permet la comunicació íntegra-
ment en telemàtic amb les persones beneficiàries i la gestió seguint els criteris de 
transparència establerts per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern.

Pel que fa al punt 2 a), des de l’inici de la gestió del Programa de desenvolupa-
ment rural s’han respectat i complert les prioritats definides per les organitzacions 
agràries i el DARP, dins de la capacitat pressupostaria actual, donant suport prin-
cipalment a la incorporació dels joves i als ajuts de millora de la competitivitat per 
afavorir el relleu generacional i la modernització de les explotacions agràries.

Tot i el descens d’un 14% en el pressupost global del programa (942,4 per al pe-
ríode 2007/2013 a 810,8 per al període 2014/2020), a causa de la reducció de l’apor-
tació del MAGRAMA, que passa de 230 milions d’euros a 57,3 milions d’euros 
(reducció del 75%), el pressupost de les mesures incloses dins del Contracte Global 
d’Explotació (CGE), que són les esmentades en aquest punt, disminueix només un 
4%. En tot cas, el CGE ha passat de tenir un pes del 53% dins del pressupost del 
PDR 2007/2013 a un d’un 59% dins del pressupost del PDR 2014/2020.

Pel que fa al punt 2 b), anualment el DARP presenta, seguint el procediment que 
estableix la normativa, les propostes de modificació del Programa de desenvolupa-
ment rural de Catalunya 2014-2020 per adaptar-lo a les necessitats identificades.
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Pel que fa als punts 3 b), 3 c), 3 d), 3 g) i 4 a), el passat 12 de juliol es va registrar 
al Parlament de Catalunya la Proposició de Llei d’Espais Agraris, impulsada pel 
grup parlamentari de Junts pel Si, però amb el suport del Departament d’Agricultu-
ra, Ramaderia, Pesca i Alimentació, amb la qual es dóna resposta a una reivindica-
ció històrica del sector i del territori i als diversos mandats i resolucions del Parla-
ment, que ha urgit de manera reiterada sobre la necessitat d’una llei d’espais agraris. 
El text ha estat concertat amb les principals entitats del sector, amb l’objectiu de 
dotar el país d’una Llei que permeti planificar i actuar tenint en compte el sector 
agrari, com a productor d’aliments, equilibrador del territori i cohesionador social.

Els objectius de la Llei d’Espais Agraris són, per una banda, definir bé què són 
aquests espais i identificar aquells que tenen un alt valor agrari, amb l’objectiu de 
preservar-los, i, per altra banda, posar en funcionament un mecanisme que permeti 
mobilitzar al màxim les terres en desús, amb transparència i garanties, per tenir el 
màxim de superfície agrícola en condicions de producció per avançar en la sobi-
rania alimentària, garantir la gestió sostenible del medi i afavorir el relleu genera-
cional facilitant que més joves es puguin incorporar a l’activitat agrària així com el 
dimensionament d’explotacions professionals que ho necessitin.

Tal i com es recull en el Preàmbul de la Proposició de Llei, Catalunya té 3,2 mi-
lions d’hectàrees de superfície de les qual el 21,6% són conreus de regadiu i de secà, 
el 7% són pastures i el 64% és forestal. Alhora, segons el Mapa d’Hàbitats de Cata-
lunya, hi ha 45.000 hectàrees de conreus abandonats, el que suposa l’1,4% de super-
fície catalana. Tenint en compte la seva importància quantitativa, des d’un punt de 
vista territorial és 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.

Un altre aspecte que destaca la llei és la necessitat de «reconèixer que la mul-
tifuncionalitat 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 ali-
mentària, 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 con-
servació de la biodiversitat; així com la seva contribució a la mitigació del canvi cli-
màtic».

El text 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 su-
pòsits i modalitats d’intervenció pública.

En el títol primer es determinen i desenvolupen els instruments de planificació 
territorial sectorial agrària, establint els criteris que cal tenir en compte perquè pu-
gui ser realitat el Pla Territorial Agrari de Catalunya i els Plans Territorials Agraris 
Específics sobre àrees concretes, amb singularitats.

El títol segon regula l’Anàlisi d’afeccions agràries com a instrument preceptiu de 
les relacions entre la planificació territorial, el planejament urbanístic i la protecció 
de l’espai agrari que el territori identifiqui, ja sigui per la qualitat productiva com 
des del punt de vista mediambiental.

El títol tercer esmenta els sistemes d’informació per la protecció i conservació 
dels espais agraris, com a eina d’avaluació i de control i seguiment de l’estat dels es-
pais agraris i de la necessària sostenibilitat i conservació dels sòls.

El títol quart fa la delimitació entre infraestructures d’interès general en sòl agra-
ri i les infraestructures agràries, així com els camins rurals, per establir la conside-
ració dels espais agraris en la regulació de les obres, la planificació, programació i 
execució d’aquestes, així com la preservació de la unitat mínima de conreu en l’exe-
cució d’aquestes obres.
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El títol cinquè es dedica a l’activitat agrària periurbana, com una realitat terri-
torial, 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 aspectes com la declaració, la transparència i les garanties per les parts 
i per afavorir l’accessibilitat als professionals o joves que vulguin incorporar-se al 
sector.

D’altra banda, l’avantprojecte de Llei de territori presentat al Govern (actualment 
en tràmit d’informació interdepartamental previ al tràmit d’informació pública i 
audiència) té per objecte l’ordenació del territori i la cerca d’un model d’utilització 
del sòl sostenible, eficient i competitiu. Entre les directrius per a la planificació del 
territori, destaquen la preservació dels valors intrínsecs als espais oberts davant el 
consum d’aquests espais per destinar-los a noves extensions urbanes.

Aquesta nova classe de sòl proposada, espais oberts, que en part inclouria l’ac-
tual classe de sòl no urbanitzable, vol destacar les funcions i els serveis essencials 
que desenvolupen aquests espais en el territori, amb la incorporació dels nous prin-
cipis següents:

– Preservar els valors naturals, rurals i paisatgístics.
– Preservar i promoure els terrenys més fèrtils per a la producció d’aliments.
– Tenir en compte els serveis ecosistèmics a l’hora de qualificar el sòl.
– Afavorir la diversitat del territori i mantenir la referència de la seva matriu 

biofísica.
– Interdir les determinacions constitutives de prohibicions generals d’activitats 

que s’hagin d’emplaçar en els espais oberts, llevat que hi concorrin circumstàncies 
específiques que les justifiquin.

Pel que fa al punt 3 e), la promoció i execució de les actuacions d’atenuació de 
l’impacte agrari estan previstes i són les que fixa la normativa mateixa d’avaluació 
d’impacte ambiental de projectes segons la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’ava-
luació ambiental. Aquesta Llei fixa els mecanismes de protecció i control en relació, 
entre d’altres, amb els usos del sòl i els espais agraris.

Pel que fa al punt 3 f), tot el patrimoni de l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) 
que té possibilitats de ser agrícola i no és inclòs com a sòl urbanitzable o bé no és 
susceptible de ser urbanitzat en els pròxims 3-5 anys està sent explotat agrícolament 
mitjançant arrendaments a tercers o amb mitjans propis.

Pel que fa al punt 4 b), el DARP és molt conscient de la importància i del paper 
cabdal que tenen el capital humà i la capacitat d’emprendre projectes nous, i el fet 
de motivar i copsar les inquietuds de les persones per donar-hi la millor sortida, ja 
sigui mitjançant eines adaptades a aquestes inquietuds, com ara el projecte d’empre-
nedoria, o bé la incorporació de joves o d’altres mecanismes que mitjançant la xarxa 
d’escoles es poden vehicular.

Durant l’any 2016, dins el nou període PDR, s’han presentat 545 sol·licituds d’ajut 
a la primera instal·lació i elaboració d’itineraris formatius, que han realitzat els tu-
tors de les Escoles Agràries. Aquestes 545 sol·licituds de joves, sumades a les de 
convocatòries anteriors, fan un total de 1.220 joves que necessiten la formació l’any 
en curs.

Durant el període 2007-2016, han completat la formació i han obtingut la certifi-
cació corresponent un total de 1.697 joves, pertanyents a les convocatòries de 2007 
a 2014. Després de descomptar les renúncies i revocacions, se n’obté un índex de 
certificació superior al 95%.



BOPC 483
27 de juliol de 2017

4.50.02. Compliment de mocions 56

Els joves realitzen el seu itinerari mitjançant formació presencial, semipresencial 
i a distància. La major part d’aquesta formació, la realitzen a través de l’oferta de les 
escoles del SFA en les diferents modalitats.

A continuació, el requadre següent mostra les dades de l’any 2016: 

Comarca Nombre d’itineraris realitzats Joves tutoritzats

Total Catalunya 545 520

Durant l’any 2016, han estat en funcionament els grups d’emprenedoria següents: 

Grups d’emprenedoria Escola Nombre d’alumnes

Vaquí de llet (curs, 3a edició) EA Empordà 27

Porcí (curs, 3a edició) EAF Santa Coloma de Farners 20

Ramaderia ecològica (curs) EA Manresa 12

Horta (seminari) EAF Santa Coloma de Farners 23

Fructicultura (seminari) EA Alfarràs 15

Total 97

Els cursos d’emprenedoria, amb una durada total de 364 hores, han format un 
total de 59 joves dels sectors esmentats.

Pel que fa als seminaris d’emprenedoria, s’han impartit els del sector de fructi-
cultura i horta, amb una durada total de 36 hores i hi han participat 38 joves.

Pel que fa al punt 5 a), per poder disposar d’un projecte de país amb una política 
agroalimentària que afavoreixi la qualitat, el comerç de proximitat i el consum de 
producte local, el DARP impulsa moltes iniciatives en aquest sentit, en destaquem:

– Foment dels productes de qualitat amb DOP i IGP.
– Segell de venda directa i de circuit curt.
– Impulsar el Pla de Gastronomia.
– Ordre ARP/71/2017, de 2 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores dels 

ajuts a la cooperació per al foment de cadenes curtes i mercats locals en el marc del 
Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020

– Comissió Grup de Treball Interdepartamental contra el malbaratament ali-
mentari.

– Continuar el Control Oficial de la Qualitat amb l’objectiu d’evitar la competèn-
cia deslleial entre els operadors de la cadena alimentaria i oferir garanties als mer-
cats i als consumidors.

Pel que fa al punt 5 b), el DARP, des de principis de l’any 2013, impulsa el des-
plegament del Decret 24/2013, de venda de proximitat (DOGC de 8 de gener de 
2013), que permet fomentar la venda de proximitat dels productes agroalimentaris 
de Catalunya mitjançant el reconeixement dels/de les productors/res agraris/àries 
que venen els seus productes directament al/la consumidor/a final o als establiments 
minoristes i restauració als efectes del que preveu la Llei 19/1995, de 4 de juliol, de 
modernització de les explotacions agràries, i el Decret Llei 1/2009, de 22 de desem-
bre, d’ordenació dels equipaments comercials.

Avui, ja hi ha 2.500 productors donats d’alta al sistema de venda de proximitat i 
110 associacions de productors. Tot un èxit si es té en compte que només fa tres anys 
que l’acreditació de la venda de proximitat és una realitat.

L’impuls d’aquest model de negoci a les explotacions s’aconsegueix amb l’ajut a 
la modernització de les explotacions i el de diversificació, actualment inclòs al Pro-
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grama de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020, per facilitar-ne la rees-
tructuració i incrementar la participació i l’orientació al mercat.

Pel que fa al punt 5 c), el DARP és el responsable del control oficial de la Qua-
litat alimentària a Catalunya. Per això, hi ha un Pla d’inspecció que té per objectiu 
verificar el compliment de la llei 14/2003 i lluitar contra el frau per aconseguir un 
sector més competitiu, vetllar per la lleialtat de les transaccions comercials i oferir 
les màximes garanties a professionals, clients i a consumidors.

La seguretat alimentària i la qualitat agroalimentària són un valor dels nostres 
productes i una exigència dels nostres consumidors.

Per això, l’Administració, juntament amb el sector primari i la indústria, treballa 
conjuntament i col·labora amb l’objectiu comú de garantir la qualitat agroalimentà-
ria i adaptar els marcs normatius.

En aquest sentit, conjuntament amb les principals organitzacions del sector, el 
DARP ha publicat les guies d’autocontrol de la qualitat per a la petita i mitjana em-
presa agroalimentària que tenen com a objectiu ajudar les PIME a implantar la Llei 
de qualitat agroalimentària 14/2003. També s’han realitzat diferents actuacions de 
divulgació arreu del territori.

Pel que fa al punt 5 d), la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia ha parti-
cipat en les reunions a què aquesta Comissió l’ha convocada. Continuem disposats a 
col·laborar i a participar en tot el que se’ns demani, però entenem que l’impuls l’ha 
de donar la Comissió parlamentària mateixa, quan consideri que cal.

Pel que fa al punt 5 e), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació du a terme actuacions per millorar el control de les herbes adventícies que 
afecten els cultius, assaigs per evitar tractaments herbicides, i actuacions de trans-
ferència tecnològica. El DARP disposa de la unitat de Bones Pràctiques Fitosanità-
ries i Cobertura Vegetal dins del Servei de Sanitat Vegetal, amb experts en aquesta 
temàtica. Aquests darrers anys s’han retirat moltes substàncies actives herbicides 
que s’han demostrat contaminants per al medi o perilloses per a les persones: cal 
destacar-ne el grup de les atrazines (atrazina, simazina...), usat anteriorment en pa-
nís, vinya i olivera; el paraquat (Gramoxone) usat en horta; els derivats de la urea 
(diuron, isoproturon...), molt usats en diversos cultius; l’amitrol, utilitzat en fruiters, 
i el linuron, usat en patates, entre altres.

Per a la reducció de l’ús del glifosat, substància activa autoritzada per la Co-
missió Europea (avaluat per l’EFSA i l’ECHA), també s’estan fent actuacions amb 
tècniques alternatives (control manual, control mecànic, procediments tèrmics, en-
coixinats) per aconseguir disminuir la dependència envers l’ús dels herbicides. En 
cultius extensius, el greening de la PAC, que incrementa la rotació de cultius de l’ex-
plotació que indirectament provoca una disminució de la incidència de les males 
herbes, està tenint acceptació per part de l’agricultor molt positiva.

Pel que fa al punt 5 f), estem acompanyant els sectors productors amb especials 
dificultats de preus, com són els sectors de la llet, la fruita o el conill mitjançant 
plans de promoció, plans estratègics o grups de treballs i/o fòrums on s’agrupen tots 
els agents del sector per identificar les causes de la problemàtica i la recerca de so-
lucions estratègiques conjuntament. Així mateix, s’està impulsant mecanismes com 
els Observatoris de preus o el Codi de Bones Pràctiques Comercials.

Pel que fa al punt 6 a), el DARP ha fet diferents gestions en relació amb la de-
manda que l’Estat adeqüi els paràmetres retributius de les plantes d’assecatge tèrmic 
de purins en el marc de la Sentència del Tribunal Suprem, particularment pel que 
fa al període de vida d’aquestes plantes. Així, s’ha insistit davant dels diferents mi-
nisteris amb competències en aquest sentit i s’ha traslladat l’interès perquè aquestes 
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plantes disposin d’un període suficient, per poder-se transformar en instal·lacions 
més sostenibles.

Per exemple, la transformació en plantes de biogàs és una opció, però val la pena 
recordar que la regulació i la política d’energies renovables és una competència bà-
sicament de l’Estat Espanyol. En aquests moments, no hi ha una política de suport 
que faci viable aquest tipus de plantes i l’economia circular al sector agrari.

Pel que fa al punt 6 b), s’hi està treballant en diversos àmbits.
El DARP, mitjançant el Pla de foment de la PAE, promou el desenvolupament de 

produccions agroalimentàries ecològiques diversificades, sostenibles i respectuoses 
envers el medi ambient, que fomentin la fertilitat del sòl i la biodiversitat, el benestar 
animal i les Bones Pràctiques agràries, que promoguin el desenvolupament rural i la 
incorporació de noves persones empresàries al sector agroalimentari i que tinguin 
en compte tota la cadena productiva.

Pel que fa al debat en profunditat sobre el model actual de producció ramadera, 
cal fer esment al recentment elaborat Pla d’acció del sector lleter a Catalunya, en 
què s’ha treballat acuradament en l’anàlisi de les debilitats i les fortaleses del sector 
i s’ha arribat a determinar tot una sèrie d’actuacions i mesures adreçades a aquest 
sector, en particular aquelles que es consideren més adequades a les seves necessi-
tats.

En el cas concret de la ramaderia ecològica el DARP ha creat el Grup de Ra-
maderia Ecològica, format pel sector i els representants dels diferents serveis de 
la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia. El passat 26 d’abril de 2017, es va 
constituir el Comitè Director d’aquest grup a Vic, amb l’objectiu de poder validar el 
document elaborat per la Direcció General, en què es preveu la creació de 4 grups 
de treball:

1. Grup d’alimentació animal
2. Grup d’herbívors
3. Grup d’aviram
4. Grup de porcí
El sector ha estat l’encarregat de proposar tècnics especialistes per treballar con-

juntament amb el personal del DARP en els diferents grups de treball i anar avan-
çant en la consecució d’objectius i mesures que potenciïn i resolguin necessitats 
concretes del sector.

Finalment, pel que fa també a la ramaderia extensiva, la Direcció General 
d’Agricultura i Ramaderia participa en diferents projectes per fomentar aquest ti-
pus de producció ramadera i el silvopasturatge. Aquests projectes són el POCTEFA  
ALBERAPASTUR, en què el DARP figura com a soci i a hores d’ara és en l’inici 
de la segona fase, i el Projecte LIFE MONTSERRAT, en què el DARP contribueix 
assessorant a la Diputació de Barcelona en qüestions relacionades amb la ramaderia 
i el pasturatge en aquesta muntanya.

Pel que fa al punt 6 c), la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia ha posat 
en marxa un Grup d’Experts en Tractament de Dejeccions Ramaderes. Aquest grup 
està format pels principals experts del país en aquests temes i està elaborant un do-
cument que ha de servir de base per implementar diverses tecnologies destinades a 
resoldre el problema de la gestió de les dejeccions ramaderes.

Com a comú denominador, en tot moment es dona preeminència a la valoració 
dels recursos, als valors llindars establerts, a les Millors Tècniques Disponibles 
(MTD) i a l’economia circular.

Les actuacions que en el dia a dia duu a terme el DARP en aquest àmbit es re-
geixen per les mateixes directrius.
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Pel que fa al punt 6 d), sempre que qualsevol òrgan de l’Administració de la Ge-
neralitat té constància d’un abocament a un riu o riera, fet absolutament excepcio-
nal, s’aplica la normativa vigent, penal si s’escau.

Pel que fa als controls per evitar incompliments de la legislació en matèria de 
gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització, a més dels controls que ja es fan 
dins de l’àmbit de la condicionalitat de la PAC, enguany es reforcen els controls en 
relació amb els períodes d’aplicació (element clau per ser eficients en l’ús del nitro-
gen al camp), les aplicacions en llocs propers a cursos d’aigua i el contingut de nu-
trients al sòl.

En aquest sentit, enguany és previst triplicar les analítiques de sòls en relació 
amb l’any anterior per identificar aplicacions excessives a escala de parcel·la.

També es veuran incrementats els controls documentals dels llibres de gestió, 
incloent adobs minerals i orgànics.

Al llarg dels pròxims mesos, es posarà en marxa la plataforma informàtica que 
permetrà recollir en temps real les aplicacions de dejeccions ramaderes que s’hau-
ran de registrar via GPS.

Pel que fa al punt 7 a), s’elabora anualment una revisió del pla econòmic i finan-
cer del projecte de regadiu del canal Segarra-Garrigues entre el DARP, el Departa-
ment de Vicepresidència i d’Economia i Hisenda i Infraestructures.cat per al segui-
ment de l’execució amb el pressupost previst i per preveure un pressupost global per 
a les inversions futures.

Pel que fa al punt 7 b), la col·laboració amb les empreses de la zona és una de 
les línies de treball per aconseguir el màxim valor afegit als productes obtinguts, 
reduir els costos energètics i impulsar la utilització d’energies renovables. Les obres 
de modernització de regadius es realitzen sota la premissa d’estalvi i eficiència en 
l’ús i consum d’aigua, i en la visió de l’aigua com a recurs essencial i estratègic per 
al desenvolupament del territori de manera sostenible. Així mateix es fa seguiment 
i es promou el treball al voltant dels «Motors del Segarra-Garrigues».

Pel que fa al punt 7 c), el DARP impulsa tant nous regadius, com el Segarra-Gar-
rigues, com la modernització d’altres existents mitjançant pressupost propi o cofi-
nançat amb ajuts europeus. L’Ordre ARP/270/2015, de 5 d’agost, dona suport a les 
inversions de les Comunitats de Regants orientades a l’estalvi en l’ús de l’aigua i 
l’estalvi energètic (fons FEADER del Programa de desenvolupament rural de Cata-
lunya 2014-2020).

Pel que fa al punt 7 d), el finançament de les diferents actuacions de regadiu es 
va revisant amb caràcter anual segons el ritme de la promoció/adhesions dels dife-
rents projectes de reg. Així doncs, pel que fa a la principal actuació de transforma-
ció en regadiu en marxa, en el regadiu del sistema Segarra-Garrigues, amb caràcter 
anual, es revisa la programació i el calendari de les actuacions previstes segons la 
disponibilitat pressupostària i els sectors que tenen un percentatge d’adhesió al reg 
més significatiu.

Respecte de les mesures per afavorir l’adhesió de nous regants, a tall d’exemple 
en el projecte Segarra-Garrigues i de comú acord amb la Comunitat de Regants del 
Canal Segarra-Garrigues, el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació ha impulsat diverses mesures per afavorir aquesta adhesió i la implantació 
del reg en les explotacions agràries de l’àmbit.

També cal recordar que s’ha realitzat la concentració parcel·lària en tot l’àmbit 
de reg de dotació plena, a càrrec de l’Administració, tasca que ha representat una 
millora substancial en la rendibilitat de les explotacions resultants del procés, tant 
en l’estalvi de costos com en la millora de la gestió i la rendibilitat de l’explotació.

Per finalitzar, mitjançant l’empresa pública Infraestrcutures.cat i directament 
mitjançant el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, s’està 
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oferint una tasca continuada de divulgació i assessorament als regants, mitjançant 
l’Oficina del Regant, tant pel que fa a la gestió hidràulica de l’explotació com als trà-
mits administratius necessaris per adherir-se al reg i acollir-se a les mesures exposa-
des, i finalment en tot allò que facilita la gestió mediambiental del reg per acollir-se 
a les mesures previstes en la DIA.

Pel que fa al punt 7 e), la previsió és anar desenvolupant la xarxa secundària prio-
ritzant aquells sectors on es manifesti una decidida voluntat de transformació en reg. 
Dos factors en marcaran el ritme: en primer lloc, la voluntat de desenvolupament 
dels professionals del territori mateix, i, en segon lloc, la disponibilitat pressupostà-
ria del Govern de la Generalitat per fer front a aquesta inversió, amb l’aprovació del 
Pla economicofinancer.

Pel que fa al punt 8 a), el Pla general de política forestal ja inclou les línies pro-
posades. Per al compliment d’aquest Pla, l’any 2015 es va aprovar, mitjançant Acord 
de Govern, el Programa d’activació de la gestió forestal a Catalunya, que ha permès 
incrementar el volum de fusta posat en el mercat a disposició de la indústria. Així, 
enguany, el DARP ha dut a terme la subhasta de fusta conjunta on s’han venut més 
de 70.000 tones de fusta, de les quals una part es ven classificada en qualitats per 
obtenir-ne el màxim de valor afegit i donar resposta a les diferents necessitats in-
dustrials.

També s’ha avançat en les proves per elaborar Cross Laminated Timber (CLT), 
que és un producte que facilita l’ús de la fusta en la construcció. Les mostres de fus-
tes catalanes ja estan en fàbriques europees per fer prototips que seran avaluats des 
del punt de vista de la resistència i de la qualitat d’encolat.

D’altra banda, el DARP també treballa en un projecte europeu d’innovació en 
la mobilització i la transformació de la fusta pirinenca (iForWood). En aquest pro-
jecte, participen els principals actors de la gestió forestal al Pirineu per impulsar i 
dinamitzar la producció i la gestió de la fusta. Un dels objectius del Projecte és mi-
llorar i innovar en els processos de transformació i comercialització dels productes 
fusters pirinencs.

Pel que fa al punt 8 b), dins de la línia d’ajuts del DARP per al manteniment d’in-
fraestructures de prevenció d’incendis mitjançant pasturatge, inclosa al Programa de 
desenvolupament rural, enguany s’han atorgat ajudes a 10 pastors perquè aprofitin 
les pastures de zones forestals amb interès per a la prevenció d’incendis. Aquesta és 
una línia d’ajudes que tindrà continuïtat en convocatòries futures.

El Govern també participa en diferents projectes per fomentar aquest tipus 
de producció ramadera i el silvopasturatge. Aquests projectes són el POCTEFA  
ALBERAPASTUR, en què el DARP figura com a soci, i el Projecte LIFE MONT-
SERRAT, en què el DARP contribueix assessorant a la Diputació de Barcelona en 
qüestions relacionades amb la ramaderia i el pasturatge en aquesta muntanya.

Pel que fa al punt 8 c), l’estratègia per promoure l’aprofitament energètic de la 
biomassa forestal i agrícola, aprovada pel Govern, dona màxima prioritat als usos 
tèrmics de la biomassa forestal, tenint en compte criteris de proximitat, i tots els 
avantatges associats de la gestió forestal. Les instal·lacions d’aprofitament tèrmic de 
la biomassa forestal es poden desenvolupar en gairebé tots els sectors: domèstic, pri-
mari (granges, hivernacles, explotacions agrícoles...), terciari, municipal o industrial 
(en especial el sector agroalimentari), i poden ser tant individuals com centralitza-
des (xarxes de calor o districtheating).

Hi ha dos comitès de seguiment de l’estratègia (de gestió i de direcció) que es 
reuneixen periòdicament per avaluar el programa. Així, s’ha constatat que la quan-
titat de biomassa forestal per a ús tèrmic a Catalunya ha augmentat un 43% des de 
l’any 2013 en què es va iniciar l’estratègia.
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També, pel que fa a projectes europeus, el Departament d’Agricultura, Rama-
deria, Pesca i Alimentació participa, juntament amb socis d’altres 8 països, en el 
projecte Interreg Europe «Polítiques bioenergètiques regionals sostenibles: un punt 
d’inflexió» (BIO4ECO). L’objectiu principal d’aquest projecte és millorar els proces-
sos i les polítiques regionals i nacionals per abordar la transició cap a una economia 
baixa en emissions de carboni, que comprèn l’ús d’energies renovables, l’eficiència 
energètica dels edificis i l’ús de biomassa forestal i agrícola; també establir les bases 
futures per a estratègies integrades i programes regionals de bioeconomia i descar-
bonització, i augmentar-ne l’acceptació social.

Finalment, sobre la base de l’Acord de Govern per a la promoció de la gestió fo-
restal sostenible i l’aprofitament energètic de biomassa de 2015, es pretén fomentar 
l’ús de la biomassa forestal en equipaments de la Generalitat com poden ser insti-
tuts, hospitals, comissaries, parcs de bombers... ubicats en primera instància en zo-
nes de caire forestal. Aquest acord implica diversos departaments i dona resposta 
simultàniament a diversos objectius: eficiència energètica dels edificis, creació de 
llocs de treball locals, millora ambiental i prevenció d’incendis. S’estan redactant 
els plecs de condicions i els projectes d’adaptació dels equipaments per a l’ús de 
la biomassa en més de 30 instal·lacions distribuïdes principalment pel Pirineu i les 
Terres de l’Ebre.

Pel que fa al punt 8 d), les compatibilitats que apareixen en el Pla general de po-
lítica forestal no tenen un valor normatiu; són directrius. Com a tals, s’apliquen en 
els diferents àmbits de la gestió forestal.

Els aprofitaments fusters i no fusters són activitats regulades sota el principi bà-
sic de sostenibilitat i amb el control o autorització de l’Administració competent. Per 
tant, ja s’incorpora la compatibilitat amb el tipus de terreny en què es desenvolupen. 
Igualment, això és vàlid per a la caça i pesca continental.

En el cas de boscos amb més components de maduresa, i, per tant, espais poten-
cials de formar una xarxa de boscos de dinàmica natural, s’està elaborant, juntament 
amb el CREAF, una proposta de conservació que es treballa conjuntament amb el 
Departament de Territori i Sostenibilitat.

Pel que fa al punt 8 e), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació ja sol·licita informe als diferents espais naturals de protecció especial so-
bre el Pla d’aprofitaments forestals. El DARP integra en la gestió que es realitza en 
els boscos tots aquells aspectes i condicionants, ja sigui dins o fora dels espais natu-
rals protegits, perquè la gestió forestal sigui un motor de desenvolupament territorial 
i per garantir una gestió correcta.

Pel que fa al punt 9 a), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació està d’acord en què cal continuar la prevenció i lluita contra el cargol 
poma, per la qual cosa enguany, a través de la Mesura de Cooperació del PDR 
2014/2020 de control i eradicació del cargol poma i millora de la biodiversitat, des-
tina 125.000 euros/anuals a projectes de recerca a través de l’IRTA, amb l’objectiu 
de millorar el control del cargol poma per part dels agricultors i de cercar nous pro-
ductes fitosanitaris efectius.

Val a dir que totes les actuacions i mesures de lluita i eradicació contra la plaga, 
es consensuen i avaluen en el marc de la Comissió Tècnica del cargol poma al delta 
de l’Ebre, presidida per la Directora general d’Agricultura i Ramaderia del DARP  
i de la que en formen part tècnics del propi Departament d’Agricultura, de l’IRTA,  
de Forestal Catalana SA, del Departament de Territori i Sostenibilitat, de les Comu-
nitats de Regants, de les cooperatives, de les entitats ambientalistes, del Parc Natu-
ral i de les organitzacions professionals agràries representants dels productors (Unió 
de Pagesos de Catalunya, JARC, ASAJA-AEALL i IACSI).
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Li correspon a la Comissió decidir quines són les mesures que cal emprendre, 
intensificar, abandonar o prioritzar i és aquesta mateixa Comissió Tècnica la quina 
insta anualment a endegar els estudis, assaigs i experiències que es considerin més 
adequats per a prevenir la plaga i lluitar contra ella.

Pel que fa al punt 9 b), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació du a terme una Pla d’Acció anual o Pla de lluita contra el cargol poma al 
delta de l’Ebre. Aquest Pla d’Acció es debat en el sí de la Comissió Tècnica de segui-
ment del cargol poma al delta de l’Ebre, que com s’ha comentat en el punt anterior 
en formen part tots els agents implicats en el cultiu de l’arròs i en la protecció de la 
zona del delta de l’Ebre. En concret en formen part les organitzacions representants 
dels productors d’arròs, les comunitats de regants, la Federació de Cooperatives 
agràries de Catalunya, el Parc Natural del delta de l’Ebre, SEO/Birdlife, el DARP, el 
Departament de Territori i Sostenibilitat i l’IRTA, entre altres. Les actuacions que es 
decideix tirar endavant en el marc d’aquesta Comissió es financen a càrrec del PDR 
2014/2020, on s’ha previst un pressupost de 5.000.000 € per a les actuacions que en 
la lluita contra el cargol poma es portin a terme fins al 2020.

Actualment, el Departament d’Agricultura està aplicant les mesures del Pla de 
lluita contra el cargol poma 2017, previstes fins al mes d’octubre d’enguany, i està 
treballant alhora en determinar les accions d’un nou pla per a la propera campanya.

Pel que fa al punt 9 c), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació adoptarà enguany estrictes mesures d’eradicació a l’hemidelta dret del del-
ta de l’Ebre, així com mesures per evitar al màxim que pugui passar cargol poma 
de l’hemidelta esquerre a l’hemidelta dret, com són la neteja de tota la maquinària 
agrícola que vol passar a l’hemidelta dret (no sols les màquines que fan la collita) i 
el control dels planters.

La lluita a l’hemidelta dret és actualment la màxima prioritat per tal de mante-
nir aquest hemidelta totalment lliure de la plaga. A les 80 hectàrees afectades no es 
plantarà enguany arròs, mantenint el camp sec per eradicar el cargol poma. Aquesta 
mesura serà subvencionada pel DARP, junt amb altres mesures.

En relació a aquest tema és important la col·laboració del Cos d’Agents Rurals 
en les actuacions de control a les zones sectoritzades de l’hemidelta esquerre i en 
tot l’hemidelta dret.

a) Controlar que els arrossars tinguin les mesures obligatòries de contenció a 
les sortides d’aigua de la parcel·la cap als desguassos, i que estiguin en bon estat de 
manteniment.

b) Controlar i comunicar a Sanitat Vegetal presència de cargol en les parcel·les i 
xarxa de reg i desguàs.

c) Controlar que NO entrin els tractors o altra maquinària agrícola que hagi estat 
en contacte amb arrossars infestats i no tinguin el certificat oficial de neteja durant 
labors de segar i xafar, o be, no hagin estat netejades pels titulars, durant la resta 
de l’any.

d) Controlar el compliment de les mesures obligatòries en les parcel·les amb pre-
sència de cargol: mantenir guarets; preses de reg i desguàs tancades; anganilla peri-
metral; dues llaurades; tractament fitosanitari... publicades a la web del DARP.

e) Controlar que no es deixin cargols vius als marges de les parcel·les o camins.
El Cos d’Agents Rurals també realitza de forma sistemàtica i aleatòria controls 

de pesca recreativa i de navegació i de vehicles per evitar l’expansió del cargol a al-
tres zones. Una altra tasca important dels agents rurals és la informativa, adreçada 
sobretot als visitants i focalitzada en establiments turístics, punts informació i em-
preses d’activitats esportives a l’aire lliure. Aquesta activitat inspectora ha sumat 
durant el 2016 un total de 1200 actuacions.

A finals de juny passat s’ha detectat el cargol poma al terme municipal de Mira-
vet (Ribera d’Ebre). En aquest lloc s’han trobat les 179 postes de cargol i 6 cargols 
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adults, al riu Ebre, s’hi ha dut a terme una intensa prospecció i s’ha procedit a pren-
dre accions immediates per a la seva eradicació. Aquest nou focus es troba fora de 
la zona demarcada, que fins ara incloïa les comarques del Baix Ebre i el Montsià i, 
per tant, el DARP procedirà a l’ampliació oficial de la zona demarcada, que a partir 
d’ara agafarà també els municipis de Miravet i Ginestar, de la Ribera d’Ebre.

Pel que fa al punt 10 a), el Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’apro-
va el text refós de la Llei de protecció dels animals, garanteix el màxim nivell de 
protecció i benestar de tots els animals de companyia, sense diferenciar quin és l’ús 
que se’n fa. Per tant, els gossos de caça gaudeixen del mateix nivell de protecció que 
qualsevol altre gos, i no hi ha cap excepció en la normativa que els sigui d’aplicació. 
El Govern considera que no es justifica la necessitat de condicionar la tinença dels 
gossos destinats a l’activitat cinegètica a nous requisits més enllà dels que ja preveu 
la normativa vigent. Cal indicar, a més, que en el futur reglament que ha de desen-
volupar el Decret legislatiu en aquells aspectes relacionats amb la tinença d’animals 
de companyia, i en la regulació dels nuclis zoològics, es detallaran els condicionants 
que han de complir les gosseres de caça en tant que tipologia específica de nucli 
zoològic.

Pel que fa al punt 10 b), quant a la creació d’un cens específic per als gossos de 
caça, el Govern considera que, en interès de la simplificació administrativa, i a fi 
d’evitar la creació d’un nou cens, els actuals censos municipals i el Registre General 
d’Animals de Companyia (que els agrupa) poden fer les funcions del nou cens pro-
posat, per la qual cosa s’inclourà aquesta nova informació entre els camps amb què 
compten els censos actuals.

Finalment, cal indicar que alguns dels altres aspectes esmentats en la Moció po-
dran ser objecte de valoració en el marc del nou reglament a què hem fet referència 
anteriorment.

Pel que fa al punt 11 a), el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació ha conclòs el procés de selecció de tots els comandaments vacants del cos 
d’Agents Rurals, que han estat nomenats en funcions amb efectes de l’1 d’abril de 
2017; per tant, actualment tots els llocs de comandament del cos d’Agents Rurals es 
troben ocupats.

Pel que fa al punt 11 b), els cos d’Agents Rurals està integrat tant en el sistema de 
trucades d’emergències 112 com en cas necessari a la sala del CECAT.

Participa en les activacions dels diferents plans i forma part dels comitès tècnics, 
i, en cas necessari, dels consells assessors corresponents de cada pla d’emergències. 
Participa també en els diferents grups actuants als quals pertany d’acord amb que 
estableixen els plans d’actuació de grup corresponents.

El cos d’Agents Rurals participa tant en la recerca com en el rescat de perso-
nes, sempre a petició del cos de Bombers. La Sala Central de Comandament del cos 
d’Agents Rurals disposa de les fitxes operatives corresponents, la 5.3 i la 5.4 del Pro-
cediment normalitzat de treball de la Xarxa de Comunicacions, que detallen quin és 
el procés d’intervenció del cos d’Agents Rurals en aquestes incidències.

Els cos d’Agents Rurals posa a disposició del cos de Bombers tant les unitats 
operatives a la zona com els mitjans aeris i els agents del Grup de Suport de Mun-
tanya, si cal.

La Policia de la Generalitat - Mossos d’Esquadra, el 21 de desembre de 2007, 
va signar amb el cos d’Agents Rurals un protocol, vigent, de coordinació i col·labo-
ració en l’execució de les funcions respectives. Aquest protocol va crear una Mesa 
de Coordinació Central com a òrgan permanent, estable i garant de la cooperació i 
coordinació entre ambdues institucions.
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Pel que fa al punt 11 c), el pressupost de l’exercici 2017 inclou 523 places dota-
des. Els criteris de contractació per poder contractar personal interí que cobreixi les 
places vacants fins que no s’ocupin definitivament han estat establerts en el docu-
ment de Preacord de borsa de treball del cos d’Agents Rurals pactat amb les orga-
nitzacions sindicals en data 7 de novembre de 2016. A aquest efecte i des del mes 
de gener de 2017, s’han fet els tràmits per a la contractació de personal temporal en 
els llocs vacants del cos d’Agents Rurals amb un total de 41 anuncis publicats al 
portal de l’empleat ATRI, i hi ha tramesos a la Direcció General de Funció Pública 
6 anuncis més a data d’avui a l’espera de publicació. Com a conseqüència d’aquests 
anuncis, actualment, ja s’ha nomenat 14 persones com a interines, i proposades 10.

Barcelona, 17 de juliol de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Control del compliment de la Moció 97/XI, sobre el col·lapse dels 
serveis d’urgències
390-00097/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 66181 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 97/XI, sobre el col·lapse dels serveis 
d’urgències (tram. 390-00097/11), us informo del següent:

Pel que fa al primer apartat, relatiu a l’atenció primària i comunitària, el Depar-
tament de Salut ha aprovat l’Estratègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comu-
nitària (ENAPISC), a través de la qual fa una clara aposta perquè l’atenció primària 
sigui l’eix vertebrador del sistema de salut i la peça clau per millorar l’estat de salut 
de la població, garantir i augmentar l’equitat i millorar l’eficàcia del sistema.

En el marc d’aquesta estratègia, es plantegen objectius de qualitat assistencial 
mitjançant mesures com són garantir el temps mitjà de 10 minuts per visita, o passar 
de les 1.700 persones de població assignada per cada metge de família a les 1.300 
persones de població assignada, cosa que permetrà reduir la pressió assistencial que 
pateixen els professionals.

Altres mesures que s’hi inclouen són la possibilitat que els professionals puguin 
gaudir de sis mesos sabàtics per formació i remunerats o l’elecció del director de 
l’equip d’atenció primària (EAP) pels propis professionals.

Per assolir aquests objectius, l’ENAPISC contempla una inversió de 397 milions 
d’euros que permetrà a l’atenció primària incrementar el seu pes pressupostari i pas-
sar de l’actual 16% al 20% del total destinat a serveis assistencials. Aquests nous 
recursos econòmics es traduiran en la incorporació de 5.000 professionals als EAP, 
amb perfils de metges i infermeres de família i comunitària, però sobretot atorgant 
gran rellevància als treballadors socials sanitaris i als administratius sanitaris, que 
passaran a formar part dels nous equips de capçalera, de referència per cada habitant 
i ubicats dins dels EAP.

El concepte de xarxa d’atenció primària (XAP) també es renova i inclou tots els 
recursos de salut que atenen la persona en el seu entorn immediat –la comunitat–, 
com són els serveis d’atenció a la salut sexual i reproductiva (ASSIR), els dispositius 
d’atenció continuada i urgent, de salut mental o de rehabilitació, entre d’altres. Per 
aquests dispositius s’ha previst un increment de 300 professionals més.
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Cal tenir en compte que el Departament de Salut ja va anunciar a l’abril una 
primera mesura de reforç de l’atenció primària i comunitària, que consisteix en la 
implantació d’un nou model d’assignació de recursos per combatre les desigualtats 
en salut de la població. Aquesta nova fórmula d’assignació, en la que s’hi inclou l’in-
dicador socioeconòmic elaborat per Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de 
Catalunya (AQuAS), té en compte, a banda de factors com l’estructura demogràfica, 
determinades variables socioeconòmiques que afecten les necessitats de salut de la 
població com el percentatge de població amb ocupacions manuals; amb nivell d’ins-
trucció baix; la taxa de mortalitat prematura; la d’hospitalitzacions evitables; el per-
centatge de població exempta de copagament farmacèutic; el de població amb ren-
des anuals inferiors a 18.000 euros; i el de rendes anuals superiors a 100.000 euros.

Aquest nou model s’aplicarà de forma progressiva i significarà addicionar un to-
tal de 65 milions d’euros en 5 anys, és a dir, des d’aquest any i fins al 2021.

En tot cas, de forma immediata ja s’han destinat 12,5 milions d’euros addicionals 
per a 155 EAP de tot Catalunya que treballen principalment en entorns socioeconò-
mics més vulnerables i que, d’acord amb el nou model d’assignació del Departament 
de Salut, tenien un finançament insuficient.

També s’han assignat 22 milions d’euros extra per als dispositius de salut men-
tal que impacten en l’atenció primària. I a més, els EAP gestionats per l’Institut 
Català de la Salut (ICS) també rebran 10,9 milions d’euros addicionals que el De-
partament de Salut ha assignat a aquest organisme exclusivament per cobrir subs-
titucions a primària. Mitjançant aquesta injecció econòmica, el Departament de 
Salut ja var donar resposta a una reivindicació dels professionals, tot recuperant 
el 50% de la disminució patida entre el 2011 i el 2016 dels fons destinat a cobrir 
substitucions.

Es pot consultar la presentació de l’ENAPISC al següent enllaç: http://salutweb.
gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/
enapisc/presentacio_enapisc.pdf.

Quant a l’atenció continuada i urgent, en el marc del Pla Nacional d’Urgències de 
Catalunya (PLANUC), un dels aspectes que s’aborden és la reordenació de l’aten-
ció continuada i urgent en l’àmbit de l’atenció primària. La diversitat de dispositius 
i funcionament de l’atenció continuada i urgent a l’atenció primària fa necessària la 
definició de la cartera de serveis, assegurant l’accés equitatiu de la població de tots 
els territoris i l’adaptació a les necessitats de l’entorn.

Així mateix, cal adaptar aquesta cartera de serveis, en el sentit que els disposi-
tius d’urgències i atenció continuada de primària siguin més interactius i resolutius 
treballant en xarxa amb unitats hospitalàries, com les unitats d’hospitalització a do-
micili, o dispositius d’hospitalització intermèdia, com els centres sociosanitaris, i 
el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Així doncs, l’aplicació d’aquest model 
contempla, de manera complementària, l’enfortiment de l’atenció presencial i la po-
tenciació de l’atenció domiciliària per part dels equips d’atenció primària.

El PLANUC estableix que s’han d’ordenar els dispositius d’atenció urgent i con-
tinuada del territori en base a criteris d’accessibilitat (dispersió poblacional i temps 
fins al dispositiu d’atenció), criteris poblacionals, criteris socioeconòmics (indicador 
de desigualtats de l’AQuAS), criteris d’activitat (volum i fluctuacions de l’activitat en 
períodes estacionals), i criteris de recursos disponibles al territori. En les properes 
setmanes, a partir dels criteris establerts pel PLANUC, es definirà l’ordenació dels 
centres i el calendari de desplegament, pels casos en què calgui realitzar modifica-
cions en l’horari o modalitat d’atenció.

Es pot consultar el PLANUC al següent enllaç: http://salutweb.gencat.cat/ca/am-
bits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/pla-nacional-durgencies-de-catalu-
nya-/.

Pel que fa a les llistes d’espera, a través del Pla integral per a la millora de les 
llistes d’espera sanitàries, el Departament de Salut té per objectiu millorar la situa-

http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/enapisc/presentacio_enapisc.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/enapisc/presentacio_enapisc.pdf
http://salutweb.gencat.cat/web/.content/home/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/enapisc/presentacio_enapisc.pdf
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/pla-nacional-durgencies-de-catalunya-/
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/pla-nacional-durgencies-de-catalunya-/
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/pla-nacional-durgencies-de-catalunya-/
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ció de les persones en llista d’espera per a intervenció quirúrgica, prova diagnòstica 
o visita a l’especialista duent a terme una gestió de les llistes d’espera mitjançant 
la priorització en funció de la situació clínica i social del pacient atorgant un paper 
determinant al professional i gestió dels usuaris amb més temps d’espera; l’apode-
rament de l’atenció primària; la transparència en el procés de gestió i de comuni-
cació pública de les llistes d’espera mitjançant dades obertes; i la proactivitat en la 
gestió de les llistes.

La implementació d’aquest Pla es va iniciar l’any 2016, any en el que l’activitat 
va augmentar, situant-se en 406.214 intervencions quirúrgiques totals, un 13,6% més 
que l’any 2010. Per l’any 2017, l’objectiu és augmentar l’activitat addicional realit-
zada, focalitzant-se amb les intervencions amb risc vital, els processos amb risc de 
complicació i les intervencions amb major nombre de pacients.

En aquest sentit, 41 M€ del pla de xoc aniran destinats als 10 procediments 
amb major volum de pacients en llista d’espera o en fora de garantia. Alhora, tal 
com ja es va iniciar l’any passat, enguany es continuaran desenvolupant actuacions 
per tal de millorar l’accessibilitat i la transparència, a través de la publicació de 
dades obertes per centre amb periodicitat mensual (volum de pacients en espera i 
temps mitjà d’espera per intervenció quirúrgica, proves diagnòstiques i consultes 
externes).

Pel que fa a la proactivitat del sistema i apoderament de l’atenció primària, es 
potenciaran les accions per tal de comunicar als pacients alternatives d’intervenció 
abans que finalitzi el temps de referència i dotar de major capacitat de programa-
ció directa de l’atenció primària a les consultes externes, avançant en el desplega-
ment d’instruments que permeten la interoperabilitat per tal de millorar la continuïtat 
assistencial i la gestió integrada de processos.

A més, el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha establert un procediment de 
gestió territorial proactiu de pacients en llista d’espera quirúrgica, a través del des-
plegament de la Instrucció 05/2016 sobre actuacions i informació que s’ha de facili-
tar a les persones incloses en el Registre de llistes d’espera quirúrgiques del Servei 
Català de la Salut, a partir del qual els hospitals han de lliurar als pacients un do-
cument informatiu d’intervenció quirúrgica, en el moment d’inclusió a la llista d’es-
pera (aplicació progressiva des del darrer trimestre de 2016 i durant tot l’any 2017).

Es pot consultar l’estat de les llistes d’espera en format de dades obertes al 
següent enllaç: http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/
com-accedeix/llistes-espera/.

En relació a la informació sobre els convenis i contractes del CatSalut amb les 
entitats proveïdores, cal dir que aquests són públics i accessibles al lloc web del Cat-
Salut. Amb la implementació del nou registre de contractes, s’està treballant en la 
realització de noves actuacions per millorar l’accessibilitat i disposar d’informació 
de manera més automatitzada.

http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/convenis-contractes/registre-conve-
nis-contractes/.

Barcelona, 7 de juliol de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

http://catsalut.gencat.cat/ca/coneix-catsalut/acces-sistema-salut/com-accedeix/llistes-espera/
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Control del compliment de la Moció 98/XI, sobre la situació de la 
sanitat
390-00098/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 66182 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 25.07.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 98/XI, sobre la situació de la sanitat 
(tram. 390-00098/11), us informo del següent:

L’actual realitat sociodemogràfica de Catalunya, amb una població cada vegada 
més envellida i amb majors desigualtats econòmiques, així com els canvis en les 
necessitats de salut de la població, han portat a un augment de la utilització dels 
serveis d’urgències. Aquest context fa necessària l’adaptació dels serveis d’atenció 
continuada i urgent, organitzant-se a través d’una xarxa integrada que permeti donar 
resposta efectiva a les necessitats de la població. Aquest no és un fet aïllat de Cata-
lunya, sinó que s’observa la mateixa tendència als països del nostre entorn.

Cal tenir en compte que per atenció urgent s’entén aquella que es presta per part 
de professionals especialment destinats a aquest tipus d’atenció, en recursos i dis-
positius específics, i que no admet demora en relació al potencial risc vital, o a la 
percepció del ciutadà de la necessitat d’atenció immediata.

A Catalunya l’atenció a les urgències s’articula a través de diferents dispositius: 
el 061 CatSalut Respon, els Centres d’Atenció Primària (CAP), els Punts d’Atenció 
Continuada (PAC), els dispositius d’urgències d’atenció primària en entorns aïllats 
(DEA), els centres d’urgències d’atenció primària (CUAP), la xarxa d’oficines de 
farmàcia, els hospitals i el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que actuen en 
xarxa per tal de garantir l’accés equitatiu i de qualitat a l’atenció urgent, adaptant-se 
a les necessitats de cada territori. Tot i això, s’observa variabilitat territorial en la 
distribució d’alguns dispositius, essent necessari reordenar-los.

L’organització de l’atenció urgent amb risc vital a través de codis és un model 
pioner a nivell internacional, que presenta molt bons resultats en termes de qualitat 
i satisfacció de l’atenció.

L’entorn laboral, l’adequada dotació i formació dels professionals que treballen 
als diferents dispositius d’urgències són aspectes clau per a garantir la qualitat de 
l’atenció.

Actualment es disposa de sistemes d’informació de l’activitat de l’atenció conti-
nuada i urgent; tot i així, es fa necessari que aquests evolucionin per poder realitzar 
un seguiment més acurat i en temps real de l’activitat en aquests serveis.

L’any 2016 es van atendre 7 milions de visites als serveis d’urgències. El 49,4% 
del total van ser als hospitals, el 15% als CUAP, el 22,4% a la resta de dispositius 
d’atenció primària que fan atenció continuada i el SEM el 13,2%. Més de la meitat 
de les urgències ateses als hospitals són de baixa complexitat (nivell 4). Si s’analitza 
per grups d’edat, s’observa que en la població adulta hi ha un gradient pel que fa a la 
complexitat de les visites ateses, accentuant-se en la població major de 85 anys, en 
la que la majoria són de mitjana o alta complexitat.

La satisfacció global dels usuaris amb l’atenció hospitalària urgent l’any 2016 va 
ser de 7,51 sobre 10 i l’índex de fidelitat del 80,3%.

Amb l’objectiu de donar la resposta més adequada a aquestes necessitats, el De-
partament de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) van endegar l’any 2016 
un llarg procés de reflexió i treball amb l’objectiu de definir el Pla Nacional d’Ur-
gències de Catalunya (PLANUC).
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El conseller de Salut va presentar el dia 12 d’abril de 2017 les línies priorità-
ries del PLANUC, que vol assegurar una atenció continuada i urgent, equitativa i 
de qualitat, adaptada a les necessitats de salut de les persones a través d’una xarxa 
d’atenció integrada, accessible i resolutiva, liderada per professionals, i que situï el 
ciutadà al centre del sistema.

Es pot consultar el PLANUC al següent enllaç: http://salutweb.gencat.cat/ca/am-
bits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/pla-nacional-durgencies-de-catalu-
nya-/.

El PLANUC contempla un total de 30 accions específiques agrupades en 10 àm-
bits d’actuació diferents. Potencia l’atenció al 061 CatSalut Respon, l’hospitalització 
a domicili, l’establiment d’una xarxa de CUAP, la creació de nous equips de suport 
integral a la cronicitat (ESIC) i la reducció del temps màxim d’estada a les urgèn-
cies dels hospitals.

El pla s’ha elaborat amb la col·laboració d’un comitè d’experts format per més de 
40 professionals vinculats a l’atenció urgent i continuada. També s’ha fet un procés 
participatiu per a definir els criteris d’ordenació de la xarxa d’atenció continuada i 
urgent amb representants del món local, proveïdors, entitats de pacients, associa-
cions de veïns i d’usuaris i amb grups focals amb professionals del SEM per l’ava-
luació de la posada en marxa del transport sanitari integrat.

El PLANUC busca focalitzar la seva atenció en els serveis i un dels factors fona-
mentals que contempla és la capacitat resolutiva de tots els dispositius assistencials 
(atenció primària, hospitalària, sociosanitaris i socials), la seguretat clínica i la mi-
llora del tracte interpersonal amb els ciutadans i del seu confort.

Un dels eixos importants del PLANUC fa referència a l’atenció urgent hospita-
lària. En aquest sentit, concreta tres accions per optimitzar el drenatge com a punt 
clau en el procés d’atenció a les urgències. Així, preveu, entre d’altres, planificar 
anualment les necessitats estructurals, segons la pressió de les urgències, millorar 
la distribució i gestió de les altes i, finalment, acordar un temps màxim d’estada al 
servei d’urgències hospitalàries inferior a les 24 hores per aquells pacients que in-
gressen. Així mateix, es planificarà anualment les necessitats estructurals de llits, 
segons la pressió d’urgències.

En aquest darrer punt, el pla fixa dos objectius: reduir aquest any un 10% el nom-
bre de pacients que registren una estada superior a les 24 hores, i aconseguir, d’aquí 
a 4 anys, que tots els pacients registrin una estada inferior a les 24 hores.

Una altra acció destacada és la implementació d’alternatives a l’hospitalitza-
ció convencional que es tradueix en quatre punts. En primer lloc, actualitzar la 
cartera de serveis de les unitats de curta estada hospitalària. En segon lloc, ana-
litzar els diferents models d’unitats d’hospitalització a domicili i implementar un 
únic model. En tercer lloc, impulsar nous equips de suport integral a la cronicitat 
(ESIC) en entorns urbans, el que es traduirà en la creació d’altres 3 ESIC més a 
banda del ja creat al Centre de Salut Casernes de Barcelona: un a l’Hospital Dos 
de Maig, un altre al Centre Integral Cotxeres i un tercer a Sant Martí, a Barcelo-
na. Per últim, també es flexibilitzaran els horaris i les citacions dels hospitals de 
dia i dels ESIC.

El pla també preveu reforçar la xarxa assistencial amb la creació de 5 nous 
CUAP per tal de canalitzar millor l’atenció urgent de menor gravetat. Aquests cen-
tres es posaran en marxa a Girona ciutat, a Mataró, a Badalona, a Reus i a la Regió 
Sanitària de Lleida.

En la línia de potenciar el servei telefònic del 061 CatSalut Respon, per a l’aten-
ció a la població infantil el pla projecta la creació de la nova línia d’atenció pediàtri-
ca les 24 hores del dia als 365 dies de l’any. El 061 CatSalut Respon inclou, des del 
dia 12 de juny de 2017, suport de pediatria directament entre els seus professionals 
gràcies a un acord entre el 061 i l’Hospital de Sant Joan de Déu, l’Hospital Univer-
sitari de la Vall d’Hebron i l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/pla-nacional-durgencies-de-catalunya-/
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/pla-nacional-durgencies-de-catalunya-/
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/plans_sectorials/pla-nacional-durgencies-de-catalunya-/
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És la primera vegada que un projecte tan ambiciós es posa en marxa a l’Estat es-
panyol, doncs està pensat no només per donar suport les 24h els 365 dies de l’any al 
personal mèdic i d’infermeria que actualment està realitzant atenció pediàtrica des 
del 061 CatSalut Respon, sinó també a tots aquells professionals dels centres sanita-
ris i de les unitats del SEM que així ho requereixin, per l’especificitat i/o complexitat 
dels casos en què es trobin.

D’altra banda, entre les accions més destacades, sobresurt la posada en marxa a 
l’octubre de la nova línia d’atenció urgent a la salut mental les 24h/365 dies; l’entra-
da en servei del Suport Vital Avançat Aeri nocturn entre els mesos de juliol i octu-
bre d’aquest any, i la creació, al juny, d’un equip especialitzat en trasllats de pacients 
crítics altament complexos.

Per tal d’analitzar l’abordatge de l’atenció urgent a Catalunya, el pla preveu una 
monitorització i un seguiment periòdic dels objectius i accions a desplegar, així com 
també l’avaluació dels resultats assolits.

Per donar resposta a les necessitats del conjunt del sistema, els 10 grans eixos 
d’intervenció que contemplen el desplegament de 30 accions en què s’estructura el 
PLANUC són:

– Eix 1: Atenció en el dispositiu més adequat; per a uns serveis sanitaris resolu-
tius en el temps òptim (2 accions).

El 061-CatSalut Respon ha de ser l’eix integrador de l’atenció urgent i continua-
da, organitzada a través circuïts àgils per millorar la continuïtat de l’atenció entre 
els diferents agents.

– Eix 2: L’atenció primària i a la comunitat com a primer nivell d’atenció (3 ac-
cions).

L’ordenació dels dispositius d’atenció continuada a través de criteris d’accessibi-
litat, d’activitat i socioeconòmics, és clau per a garantir l’equitat d’accés de la pobla-
ció i augmentar la resolució d’aquests dispositius.

– Eix 3: Les emergències i la coordinació dels dispositius hospitalaris per a 
l’atenció del pacient crític (5 accions).

El SEM ha de ser declarat com a servei públic essencial. A la vegada, ha d’ac-
tuar en xarxa, adaptant de manera continuada la seva cartera de serveis i la distri-
bució dels dispositius mòbils per tal de respondre a les necessitats canviants de la 
població.

– Eix 4: L’atenció urgent hospitalària: procés d’atenció, organització i drenatge 
(5 accions).

Els serveis d’urgències dels hospitals han d’estar equiparats a la resta de ser-
veis, amb estructura organitzativa pròpia. Per millorar el procés assistencial, cal 
homogeneïtzar el triatge, i, en el marc de l’hospital, disposar d’unitats d’observació 
d’urgències efectives, optimitzar el procés de drenatge i estendre les alternatives 
a l’hospitalització convencional, per tal d’adaptar-se a les necessitats de la ciuta-
dania.

– Eix 5: Plans específics per a pacients amb necessitats específiques (5 accions).
Els dispositius d’urgències s’han d’adaptar per a donar resposta a les neces-

sitats dels grups de població que requereixen un abordatge específic, com són la 
població d’edat pediàtrica, les persones amb malalties oncològiques, les persones 
amb malalties cròniques o amb situacions de fragilitat, les persones instituciona-
litzades en residències geriàtriques i les persones amb problemes de salut mental 
i addiccions.

– Eix 6: L’atenció urgent i l’atenció integrada social i sanitària (2 accions).
Els dispositius d’urgències i atenció continuada han d’estar preparats per a l’abor-

datge de la problemàtica social, integrant diversos perfils professionals i activació 
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els recursos socials quan sigui necessari. Alhora, s’han de potenciar els serveis de 
mediació intercultural per tal de contribuir a l’equitat de l’atenció.

– Eix 7: Organització territorial i coordinació de dispositius i recursos (2 ac-
cions).

Els Comitès operatius d’urgències i emergències s’han de desplegar de manera 
efectiva, actuant com a òrgans d’ordenació, integració i gestió dels serveis d’urgèn-
cies al territori. L’instrument d’actuació principal d’aquests Comitès són els plans 
d’urgències i atenció continuada territorials, que han de ser elaborats amb la parti-
cipació dels professionals del territori.

– Eix 8: Sistemes d’informació (2 accions).
Per a poder millorar la gestió i adequació dels serveis d’atenció continuada i ur-

gent cal disposar de sistemes d’informació robustos, integrals, de qualitat i acces-
sibles pels diferents agents implicats, que permetin prendre decisions de manera 
informada i en temps real.

– Eix 9: Els professionals com a principals garants d’una atenció d’excel·lència 
(3 accions).

L’elaboració d’un pla de recursos humans pels professionals d’atenció continua-
da i urgent i el dimensionament dels dispositius ha de permetre el desenvolupament 
professional d’aquest col·lectiu. Alhora, cal donar suport a la creació de l’especialitat 
primària de Medicina d’Urgències i Emergències i al desenvolupament de l’especia-
litat d’Infermeria d’Urgències i Emergències.

– Eix 10: Empoderament de la ciutadania (1 acció).
Es realitzarà un Pla general de comunicació i informació des del Departament de 

Salut, impulsant campanyes de comunicació i informació en salut i atenció urgent a 
la ciutadania, per a augmentar l’empoderament de la ciutadania.

Barcelona, 10 de juliol de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

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

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 66755 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 25.07.2017

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

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

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

Moció 114/XI, sobre la despoblació a les zones rurals, amb número de tramitació 
390-00114/11, el control de compliment de la qual correspon a la Comissió d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Barcelona, 21 de juliol de 2017
Meritxell Serret i Aleu, consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-

tació
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PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Consellera, del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació (reg. 66755).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils (del 01.09.2017 al 22.09.2017) del termini que dispo-
sa el Govern per a retre comptes davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 
26.09.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 25.07.2017.

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

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

Compareixença en ponència de Josep Canal, interventor tresorer de 
l’Ajuntament de Mataró, amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, 
relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00282/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència de Daniel Faura, president del Col·legi de 
Censors Jurats de Comptes de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya
353-00283/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència de Joan B. Casas, degà del Col·legi 
d’Economistes de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon 
i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya
353-00285/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.
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Compareixença en ponència d’Antònia Agulló, catedràtica de dret 
tributari de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició 
de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
353-00286/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència de Luis Alonso González, catedràtic 
de dret tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació a la 
Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de  
la Generalitat de Catalunya
353-00287/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència de Tomàs Font Llovet, president del 
Consell Tributari de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei  
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
353-00288/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència de Carlos de Rosselló Moreno, doctor 
en dret i especialista en dret financer i tributari, amb relació a la 
Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de  
la Generalitat de Catalunya
353-00294/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.
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Compareixença en ponència de Jorge Onrubia, professor del 
Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Complutense 
de Madrid, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius  
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00295/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència d’Ángel de la Fuente, director executiu 
de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada i investigador en 
matèria d’hisenda autonòmica, amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon 
i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya
353-00296/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència de Carmen Marín González, analista de 
recerca de la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, amb relació a 
la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
353-00297/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.
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Compareixença en ponència d’Enoch Albertí Rovira, degà de la 
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona i catedràtic de dret 
constitucional, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari 
de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00298/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència de Susana Sartorio Albalat, catedràtica 
de dret financer i tributari de la Universitat de Barcelona, amb relació 
a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació 
dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària 
de la Generalitat de Catalunya
353-00299/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència d’Heribert Padrol Munté, assessor fiscal, 
amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i 
d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració 
tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00300/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència de Jordi Jové Vilalta, president de la 
Junta de Personal de l’Agència Tributària de Catalunya, amb relació a 
la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
353-00301/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.
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Compareixença en ponència de Daniel Mas Clanxet, president de 
l’Associació Professional de Tècnics de l’Administració Tributària de 
la Generalitat, amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari 
de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius 
a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00302/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació 
Espanyola d’Assessors Fiscals amb relació a la Proposició de llei  
del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
353-00305/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència d’una representació de l’Associació de 
Professionals Tècnics Tributaris de Catalunya i Balears amb relació a 
la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
353-00306/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència d’una representació de la Comissió 
d’Assessors Fiscals del Col·legi d’Economistes de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya 
i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00307/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.
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Compareixença en ponència d’una representació de la Comissió de 
Relacions amb l’Administració i la Justícia del Col·legi d’Advocats 
de Barcelona amb relació a la Proposició de llei del Codi tributari de 
Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, relatius a 
l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00308/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de 
Gestors Administratius de Catalunya amb relació a la Proposició de 
llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, 
segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat 
de Catalunya
353-00309/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència d’una representació del Col·legi de 
Notaris de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del Codi 
tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon i tercer, 
relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de Catalunya
353-00310/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.

Compareixença en ponència d’una representació del Consell de 
Governs Locals de Catalunya amb relació a la Proposició de llei del 
Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels llibres primer, segon 
i tercer, relatius a l’Administració tributària de la Generalitat de 
Catalunya
353-00311/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 19 de la Comissió d’Economia i Hisenda, el 14.06.2017, 
DSPC-C 459.
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Compareixença d’Alicia Sánchez-Camacho Pérez, secretària primera 
del Congrés dels Diputats, davant la Comissió d’Investigació sobre 
l’Operació Catalunya
357-00547/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 24.07.2017, DSPC-C 512.

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

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió d’Investigació sobre l’Operació 
Catalunya, tinguda el 24.07.2017, DSPC-C 512.

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

4.70.10. Altres comunicacions

Informe del Consell de l’Audiovisual de Catalunya sobre l’observança 
del pluralisme polític en la televisió i la ràdio corresponent a l’abril 
del 2017
337-00034/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DEL CONSELL DE L’AUDIOVISUAL DE CATALUNYA

Reg. 66746 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Control de l’Actuació de la 

Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals: Mesa del Parlament, 25.07.2017

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

la televisió i a la ràdio durant el mes d’abril de 2017, i l’Acord pel qual s’aprova, per-
què en tingueu coneixement i als efectes oportuns.

Cordialment,

Barcelona, 20 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.
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4.90. Règim interior

4.90.10. Càrrecs i personal

Concurs per a proveir temporalment dos llocs de treball d’analista 
programador o analista programadora i un lloc de treball d’analista 
administrador o analista administradora de portals d’informació del 
Parlament de Catalunya
501-00003/11

NOMENAMENT DE DOS FUNCIONARIS INTERINS

Acord: Mesa del Parlament, 25.07.2017

Secretaria General
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 16 de maig de 2017, va acordar 

convocar un concurs per a proveir temporalment dos llocs de treball d’analista pro-
gramador o analista programadora i un lloc de treball d’analista administrador o 
analista administradora de portals d’informació del Parlament de Catalunya (grup 
A2, nivell 9).

D’acord amb la base 8 de la convocatòria esmentada, el concurs s’ha de resoldre 
a favor de l’aspirant que obtingui la millor valoració de tots els mèrits i capacitats 
que especifiquen les bases de la convocatòria i comporta que les persones propo-
sades siguin nomenades funcionaris interins per als llocs corresponents d’analista 
programador o analista programadora o d’analista administrador o analista admi-
nistradora de portals d’informació del Parlament de Catalunya.

De conformitat amb el que estableix la base 5 de la convocatòria, en data 17 de 
juliol de 2017, la comissió tècnica d’avaluació acorda formular la proposta de nome-
nar Josep Coves Barreiro i Gabriel Díaz Arias funcionaris interins analistes progra-
madors, un cop comprovada la conformitat de tots els documents presentats pels as-
pirants proposats per als llocs convocats i, d’acord amb el que estableix la base 9.3, 
la presa de possessió es farà amb efectes de l’1 de setembre de 2017.

D’acord amb les bases 7 i 8.3, en data 10 de juliol de 2017 la comissió tècnica 
d’avaluació acorda proposar a l’òrgan convocant que declari desert el concurs per al 
lloc d’analista administrador o analista administradora de portals d’informació, atès 
que cap dels aspirants presentats per a aquesta plaça no ha obtingut la puntuació mí-
nima en la primera fase.

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

Acorda: 
Primer. Nomenar Josep Coves Barreiro i Gabriel Díaz Arias funcionaris interins 

per a ocupar els llocs d’analista programador (grup A2, nivell 9) del Departament 
d’Informàtica i Telecomunicacions del Parlament de Catalunya. La presa de posses-
sió d’aquests llocs de treball es farà amb efectes de l’1 de setembre de 2017.

Segon. Declarar desert el lloc d’analista administrador o analista administradora 
de portals d’informació del Parlament de Catalunya.

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

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

Palau del Parlament, 25 de juliol de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general
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