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

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de la renda garantida de ciutadania
202-00009/10

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 470)

Al BOPC 470
A la pàgina 18

Article 6. Unitat familiar
On hi diu: 
«1. Als efectes del que estableix aquesta llei es considera unitat familiar la for-

mada per una o més persones que entre elles mantenen vincles familiars per con-
sanguinitat o afinitat fins al segon grau, i també per adopció o acolliment, o vincles 
de convivència assimilats als vincles esmentats, excloent els que siguin de simple 
veïnatge compartit. La relació de parentiu es compta a partir del titular.»

Hi ha de dir: 
«1. Als efectes del que estableix aquesta llei es considera unitat familiar la for-

mada per una o més persones que entre elles mantenen un vincle conjugal o de pa-
rella estable, o vincles familiars per consanguinitat o afinitat fins al segon grau, i 
també per adopció o acolliment, o vincles de convivència assimilats als vincles es-
mentats, excloent els que siguin de simple veïnatge compartit. La relació de parentiu 
es compta a partir del titular.»

A la pàgina 28

Disposició addicional quarta. Dret dels refugiats a la renda garantida de 
ciutadania
On hi diu: 
«1. Per a l’accés dels refugiats al dret a percebre la prestació econòmica de la 

renda garantida de ciutadania, en compliment de la Convenció sobre l’estatut dels 
refugiats, adoptada a Ginebra el 28 de juliol de 1951, i la resta de normatives inter-
nacionals reguladores de la condició de refugiat i de beneficiaris de protecció inter-
nacional, s’ha de tenir en compte el que segueix:»

Hi ha de dir: 
«1. Per a l’accés dels refugiats i dels demandants de protecció internacional al 

dret a percebre la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania, en com-
pliment de la Convenció sobre l’estatut dels refugiats, adoptada a Ginebra el 28 de 
juliol de 1951, i la resta de normatives internacionals reguladores de la condició 
de refugiat i de beneficiaris de protecció internacional, s’ha de tenir en compte el 
que segueix:»

 Correcció d'errades de publicació
– La Llei de la renda garantida de ciutadania (202-00009/10), publicada a la pàg. 5, ha estat modificada en el BOPC 503, a la pàg. 3. 
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A la pàgina 30

Disposició transitòria tercera. Desplegament i quantia de la prestació
On hi diu: 

Membres 
unitat 
familiar

2017, 15 de 
setembre

2018, 15 de 
setembre

2019, 15 de 
setembre

2020,  
1 d’abril

Import % IRSC Import % IRSC Import % IRSC Import % IRSC

1 adult 564 85% 604 91% 644 97% 664 100%

2 adult 836 126% 896 135% 956 144% 996 150%

3 911 137% 971 146% 1.031 155% 1.096 165%

4 986 148% 1.046 157% 1.106 166% 1.196 180%

5 1.061 160% 1.121 169% 1.181 178% 1.208 182%

Hi ha de dir: 

Membres 
unitat 
familiar

2017, 15 de 
setembre

2018, 15 de 
setembre

2019, 15 de 
setembre

2020,  
1 d’abril

Import % IRSC Import % IRSC Import % IRSC Import % IRSC

1 adult 564 85% 604 91% 644 97% 664 100%

2 adult 846 126% 906 135% 966 144% 996 150%

3 921 137% 981 146% 1.041 155% 1.096 165%

4 996 148% 1.056 157% 1.116 166% 1.196 180%

5 1.071 160% 1.131 169% 1.191 178% 1.208 182%
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3. Tramitacions en curs

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

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i 
Productes Sanitaris
200-00025/11

TEXT PRESENTAT

Reg. 68036 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.08.2017

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 1 d’agost de 2017, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller de Salut, s’aprova la iniciativa SIG17SLT0308 - Avant-

projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sani-
taris, i s’autoritza el conseller perquè el presenti al Parlament.»

I perquè així consti, lliuro aquest certificat a Barcelona.

Projecte de llei de creació de l’Agència Catalana de Medicaments  
i Productes Sanitaris

Exposició de motius
L’article 150 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) estableix que corres-

pon a la Generalitat, en matèria d’organització de la seva Administració, la com-
petència exclusiva sobre l’estructura, la regulació dels òrgans i directius públics, el 
funcionament i l’articulació territorial; així com sobre les diverses modalitats orga-
nitzatives i instrumentals per a l’actuació administrativa.

D’altra banda, d’acord amb l’article 162.3 a) de l’EAC, la Generalitat té la com-
petència compartida en matèria d’ordenació, planificació, determinació, regulació i 
execució de les prestacions i els serveis sanitaris de caràcter públic; i, d’acord amb 
l’article 162.5 de l’EAC la Generalitat té la competència executiva de la legislació 
estatal en matèria de productes farmacèutics.

Els medicaments i els productes sanitaris han contribuït de manera decisiva en la 
prevenció, el tractament i el diagnòstic de la malaltia humana; han afavorit la millo-
ra de l’esperança i la qualitat de vida de la població; constitueixen un dels principals 
recursos terapèutics en el procés assistencial, i tenen un paper clau en el desenvolu-
pament del model d’atenció sanitària a les persones.

D’altra banda, els medicaments veterinaris representen un instrument essencial 
en la gestió de la salut i el benestar dels animals. En el camp de la sanitat animal, els 
medicaments han suposat importants avenços en la lluita contra les malalties ani-
mals i la prevenció de les zoonosis. La regulació del seu ús és fonamental no només 
per al manteniment de la seguretat i eficàcia dels medicaments, sinó també per la 
possible influència en la salut pública.

Així mateix, els productes cosmètics són productes àmpliament utilitzats per a 
la població i, si bé no tenen una finalitat terapèutica, si que cal que es garanteix la 
seva qualitat i seguretat atès que en el cas de presentar algun defecte de qualitat po-
den incidir d’una manera negativa en la salut i el benestar de les persones que els 
consumeixen.

És, per tant, necessari assegurar l’accés als medicaments d’ús humà i veterinari i 
dels productes sanitaris i garantir el seu ús racional d’acord amb criteris de qualitat, 
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eficàcia, seguretat i eficiència, així com el respecte al medi ambient. En aquest sentit 
són necessàries les polítiques de conscienciació en l’ús racional i efectiu del medi-
cament per la societat en el seu conjunt i dels professionals sanitaris. Igualment, és 
important implementar i mantenir sistemes de vigilància de la seguretat i la qualitat 
dels productes comercialitzats, així com garantir el control de les matèries primeres 
i productes acabats, lluitar contra el comerç il·lícit de substàncies i contra els medi-
caments, productes sanitaris i cosmètics il·legals.

En els darrers anys s’ha produït una intensa activitat d’innovació terapèutica, 
que ha aportat valuoses alternatives clíniques, però també nous reptes per garantir 
tant l’accés als tractaments com la sostenibilitat del sistema sanitari, a curt i a mit-
jà termini, en termes de suficiència i d’eficiència. Cal tenir en consideració que el 
pressupost destinat a l’adquisició de medicaments representa una partida substancial 
dins la inversió anual en salut i, en aquest entorn, garantir l’eficiència dels sistemes 
d’accés als fàrmacs i la sostenibilitat del finançament de la prestació farmacèutica a 
Catalunya representa un repte, que cal adreçar dins un compromís de col·laboració 
amb els sectors i les institucions de l’àmbit públic i privat, amb la finalitat que la 
disponibilitat de nous tractaments es produeixi de manera àgil i amb el nivell més 
alt de seguretat possible per als ciutadans.

La gestió dels aspectes relacionats amb el medicament d’ús humà dins el Sistema 
Català de Salut s’ha anat articulant progressivament a l’entorn de les transferències 
de les competències autonòmiques i l’evolució de la mateixa organització dels siste-
ma sanitari català, de manera que fins a l’actualitat ha estat gestionada per diverses 
entitats i organismes.

La complexitat creixent de la prestació farmacèutica i de la gestió de la inno-
vació, de les accions destinades a fomentar un ús racional dels medicaments i dels 
productes sanitaris, a implementar la informatització dels sistemes de suport a la 
prescripció, a la gestió i al registre de resultats en salut, així com de les activitats 
de control i inspecció, seguiment de la seguretat i altres tasques relacionades, con-
diciona, també, una creixent dificultat per garantir l’adequada coordinació i la co-
herència de la gestió del medicament amb la resta de les actuacions de la prestació 
farmacèutica. També dificulta la interlocució i coordinació externa amb altres enti-
tats, interacció necessària per garantir l’intercanvi d’experiències, criteris i resultats 
en entorns propers.

Per tant, és adient proveir d’un entorn organitzatiu i professional que faciliti l’es-
mentada coordinació de les tasques internament i externament. Així, la creació de 
l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris respon a l’objectiu de cen-
tralitzar en una entitat única totes les activitats relacionades amb els productes far-
macèutics i el personal que les duu a terme, per tal de millorar-ne l’organització, 
garantir-ne l’adequada coordinació, augmentar-ne l’eficiència i l’agilitat en la gestió 
i facilitar la interacció coherent amb els diferents agents implicats.

Finalment, escau assenyalar que en l’elaboració i tramitació d’aquesta iniciativa 
legislativa pel Govern, s’han tingut en compte els principis de bona regulació que 
han d’informar l’exercici de la iniciativa legislativa, com ara els principis de necessi-
tat, eficàcia, proporcionalitat, seguretat jurídica, transparència i eficiència, cercant la 
racionalització i optimització de l’exercici de les competències que ostenta la Gene-
ralitat de Catalunya en matèria de medicaments i productes sanitaris, i dels recursos 
públics corresponents, la transparència en totes les fases de tramitació de la norma, 
la valoració exhaustiva de cada una de les aportacions rebudes i la seguretat jurídica 
i proporcionalitat en les solucions adoptades.

Article 1. Creació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes 
Sanitaris
Es crea l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris amb l’objectiu 

de executar les polítiques derivades de les competències de la Generalitat de Cata-
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lunya en matèria de medicaments, productes sanitaris i productes cosmètics i garan-
tir que l’aplicació de tota mesura que pugui afectar aquests productes s’ajusti a les 
necessitats de la societat, amb la conjugació dels criteris d’eficàcia, de qualitat i de 
seguretat clínica, interès públic en el marc del sistema de salut i estímul de la ge-
neració de coneixement, de manera congruent amb el marc de governabilitat propi.

Article 2. Naturalesa
2.1 L’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris és una entitat de 

dret públic de la l’Administració de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, 
autonomia funcional i de gestió i plena capacitat d’obrar, de les regulades a l’article 
1.b.1 del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’Empresa Pú-
blica Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de desembre.

L’Agència sotmet la seva activitat en les relacions externes, amb caràcter gene-
ral, a les normes del dret civil, mercantil i laboral que li siguin aplicables, si bé se 
sotmeten al dret públic:

a) El règim d’acords i funcionament dels seus òrgans de govern, que se sotmet 
a la normativa general sobre òrgans col·legiats de l’Administració de la Generalitat.

b) Les relacions de l’Agència amb els departaments de la Generalitat i amb altres 
ens públics.

c) El règim de contractació administrativa.
d) L’exercici de potestats públiques.
2.2 L’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris es regeix per la 

present norma constitutiva, pels seus Estatuts i per la normativa reguladora de les 
entitats del sector públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

2.3 L’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris resta adscrita al 
departament competent en matèria de salut.

Article 3. Funcions
3.1 Per assolir els seus objectius, corresponen a l’Agència Catalana de Medica-

ments i Productes Sanitaris, en l’àmbit de les competències de la Generalitat de Ca-
talunya, les funcions següents:

a) Fomentar l’ús racional i eficient dels medicaments i dels productes sanitaris 
mitjançant criteris d’ús, informació i sistemes d’avaluació i control d’aquest ús.

b) Dissenyar, coordinar i impulsar la política d’accés als medicaments que ha 
d’implementar el Servei Català de la Salut amb els diferents proveïdors del sistema 
sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).

c) Realitzar les accions necessàries destinades a facilitar i garantir l’accés als 
medicaments i productes sanitaris d’ús humà i a ordenar la prestació farmacèutica 
amb criteris d’equitat, sostenibilitat i eficiència.

d) Realitzar les accions necessàries destinades a facilitar i garantir l’accés als 
medicaments veterinaris, així com autoritzar-ne l’ús en circumstàncies especials, 
amb criteris sanitaris, de seguretat, sostenibilitat i eficàcia.

e) Donar compliment a la normativa sobre vigilància de la seguretat i gestió del 
risc dels medicaments, dels productes sanitaris i dels productes cosmètics, així com 
el disseny, la promoció i l’avaluació de polítiques destinades a incrementar la segu-
retat del pacient i a reduir-ne els riscos en relació amb el seu ús.

f) Coordinar l’avaluació i gestió dels estudis post-autorització amb medicaments 
d’ús humà i d’ús veterinari.

g) Vetllar perquè la informació, la promoció i la publicitat dels medicaments i 
els productes sanitaris s’ajustin a la normativa vigent, a criteris de veracitat i no in-
dueixin a consum.

h) Desenvolupar les competències específiques de la Generalitat de Catalunya 
en matèria d’autorització, inspecció periòdica i control de les activitats de recerca 
preclínica i clínica, fabricació i distribució de medicaments i productes sanitaris 
d’ús humà, principis actius i productes cosmètics, per garantir-ne l’eficàcia, segure-
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tat i qualitat, així com mantenir un registre oficial de les persones físiques o jurídi-
ques que les realitzen.

i) Desenvolupar les competències específiques de la Generalitat de Catalunya 
en matèria d’autorització, inspecció periòdica i control de les activitats, de recerca 
preclínica, fabricació, inclosa l’elaboració d’autovacunes d’ús veterinari, la distribu-
ció i dispensació de medicaments veterinaris, per garantir-ne l’eficàcia, seguretat i 
qualitat, així com mantenir un registre oficial de les persones físiques o jurídiques 
que les realitzen.

j) Implementar les competències específiques de la Generalitat de Catalunya re-
latives a la farmaciola veterinària, incloses les funcions d’inspecció i control.

k) Avaluar la prescripció veterinària dins l’exercici clínic, així com obtenir i ges-
tionar la informació necessària per a la seva valoració, i exercir les funcions d’ins-
pecció i control corresponents.

l) Avaluar i gestionar els riscos derivats de problemes de qualitat dels medica-
ments, dels productes sanitaris i dels productes cosmètics, i controlar els il·legals i 
falsificats.

m) Adoptar, quan correspongui, les mesures cautelars oportunes i, exercir, quan 
procedeixi, la potestat sancionadora.

n) Acreditar els comitès d’ètica d’investigació de medicaments d’ús humà.
o) Proposar l’elaboració de projectes de disposicions generals i elaborar direc-

trius tècniques, circulars i instruccions en l’àmbit de les seves competències.
p) Cooperar amb els organismes, òrgans i estructures homònims en l’exercici de 

les seves competències.
q) Exercir totes les activitats que siguin necessàries per al compliment de les se-

ves finalitats, d’acord amb els Estatuts que es dictin en el desenvolupament d’aquesta 
Llei, així com les actuacions en relació amb les funcions esmentades que li siguin 
encomanades.

3.2 En el desenvolupament de les seves funcions, l’Agència Catalana de Medica-
ments i Productes Sanitaris ha de vetllar per la integració expressa i operativa de la 
perspectiva de gènere, en especial pel que fa a l’elaboració d’estudis i informes que 
donin a conèixer de manera transversal la salut de les dones. A tal efecte, s’han de 
desenvolupar criteris d’avaluació que contribueixin a tractar la dimensió de gènere, 
garantint la recollida de dades desagregada per sexes i desenvolupant indicadors 
qualitatius i quantitatius de gènere.

Article 4. Estructura
4.1 L’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris s’estructura en els 

òrgans següents:
a) El Consell d’Administració, que és l’òrgan superior de govern de l’Agència.
b) El director o directora, que és l’òrgan superior de gestió de l’Agència.
4.2 Els Estatuts de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris 

poden preveure la creació d’un consell assessor amb funcions consultives i d’asses-
sorament, integrat per professionals dels àmbits d’actuació de l’Agència, així com 
d’altres òrgans col·legiats amb funcions d’assessorament, suport i assistència en les 
diverses funcions de l’Agència.

4.3 La composició dels òrgans col·legiats de l’Agència Catalana de Medicaments 
i Productes Sanitaris ha d’atenir al principi de representació paritària de dones i 
homes, d’acord amb la normativa vigent sobre igualtat efectiva de dones i homes.

Article 5. Consell d’Administració
5.1 La composició, les funcions i les normes de funcionament del Consell d’Ad-

ministració s’estableixen en els Estatuts de l’Agència. En tot cas, el Consell d’Admi-
nistració ha de tenir un mínim de 6 membres i un màxim de 10 membres.

5.2 La presidència correspon a la persona titular del departament competent en 
matèria de salut. La vicepresidència primera i la vicepresidència segona correspo-
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nen, respectivament, al director o directora del Servei Català de la Salut i a la perso-
na titular de la direcció general competent en matèria de ramaderia.

5.3 El Consell d’Administració ha d’aprovar l’estructura organitzativa de l’Agèn-
cia Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris, llevat la que regulin els seus 
Estatuts i la relativa als òrgans o unitats al capdavant de les quals hi hagi personal 
funcionari, en què s’aplica el que disposa la normativa aplicable a l’organització de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 6. Director o directora
6.1 El director o directora és la persona que assumeix la màxima responsabilitat 

de la direcció i gestió ordinària de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes 
Sanitaris, d’acord amb els criteris d’actuació fixats pel Consell d’Administració. Les 
funcions del director o directora es determinen en els Estatuts de l’Agència.

6.2 El director o directora és designat o designada pel Govern, a proposta de les 
persones titulars del departament competent en matèria de salut i del departament 
competent en matèria de ramaderia entre persones de reconeguda expertesa en l’àm-
bit dels medicaments i productes sanitaris. El Consell d’Administració ha de subs-
criure el corresponent contracte laboral d’alta direcció amb el director o directora 
designat o designada pel Govern.

Article 7. Recursos econòmics
Els recursos econòmics de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sa-

nitaris estan integrats per:
a) Les assignacions amb càrrec als pressupostos de la Generalitat.
b) Els ingressos procedents de subvencions, donacions i altres aportacions fetes 

a favor seu per altres entitats, públiques o privades, o per particulars.
c) Els ingressos procedents de la prestació dels seus serveis.
d) Els ingressos procedents de sancions i de resolucions judicials que li corres-

ponguin.
e) Els rendiments procedents dels béns i els drets propis o adscrits.
f) Els crèdits i préstecs que li siguin concedits.
g) Qualsevol altre que legalment li correspongui.
El pressupost de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris es re-

geix per la normativa reguladora de les entitats del sector públic de l’Administració 
de la Generalitat de Catalunya, la normativa de finances públiques de Catalunya i 
les successives lleis de pressupostos.

Article 8. Contracte programa
8.1 Les relacions entre l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanita-

ris i el departament competent en matèria de salut, el departament competent en 
matèria de ramaderia i el Servei Català de la Salut, sens perjudici del que estableix 
l’article 53 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, s’articulen per mitjà d’un contracte 
programa de caràcter temporal aprovat de forma conjunta pel departament compe-
tent en matèria de salut, el departament competent en matèria de ramaderia i pel 
Servei Català de la Salut.

8.2 El contracte programa ha d’incloure, com a contingut mínim, la definició 
dels objectius que ha d’assolir l’Agència, la previsió dels resultats que ha d’obtenir 
la seva gestió i els instruments de seguiment i control a què ha de sotmetre la seva 
activitat.

Article 9. Patrimoni
9.1 El patrimoni de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris és 

constituït per:
a) El patrimoni propi, que és constituït pels béns i els drets que produeixi o ad-

quireixi.
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b) El patrimoni adscrit, que és integrat pels béns i el drets que li són adscrits. 
L’adscripció no implica la transmissió del domini ni la desafectació dels béns.

9.2 El règim patrimonial de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sa-
nitaris és el que estableixi la normativa aplicable a les entitats del sector públic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Article 10. Personal
10.1 El personal de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris té 

vinculació, preferentment, laboral; llevat dels llocs de treball que hagin de ser exer-
cits per personal funcionari.

10.2 El personal de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris és:
a) Personal laboral procedent del Servei Català de la Salut i del Consorci Sanitari 

de Barcelona, en relació amb el qual l’Agència Catalana de Medicaments i Produc-
tes Sanitaris se subroga de manera expressa respecte a les seves relacions contrac-
tuals de caràcter laboral, amb el mecanisme de successió d’empresa previst a l’arti-
cle 44 de l’Estatut dels treballadors; i el que sigui contractat per la mateix Agència.

b) Personal funcionari procedent de l’Administració de la Generalitat, al qual 
s’aplica la normativa de la funció pública pròpia de l’Administració de la Generalitat.

10.3 El personal laboral es regeix per la normativa bàsica laboral i pel conveni 
col·lectiu que li sigui d’aplicació.

10.4 El personal que presti serveis en òrgans de l’Administració de la Genera-
litat o entitats que hi estan adscrites les funcions dels quals passin a ser exercides 
per l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris, segons sigui personal 
funcionari o personal laboral, s’adscriu o s’integra a l’Agència. En tots dos supòsits, 
mantenint la seva condició i els seus drets.

10.5 L’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris ha d’aprovar un 
pla d’igualtat de dones i homes destinat al personal que hi presta serveis, d’acord 
amb la normativa vigent sobre igualtat efectiva de dones i homes.

Article 11. Règim de contractació i control financer
11.1 El règim de contractació de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes 

Sanitaris es regeix per la normativa de contractació del sector públic.
11.2 El control de caràcter financer de l’activitat de l’Agència Catalana de Me-

dicaments i Productes Sanitaris s’ajustarà a la modalitat de control que estableixi el 
Govern, a proposta de la Intervenció General, d’acord amb el que estableix l’article 
69.1 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, aprovat pel Decret 
legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.

En cas que el Govern no estableixi una modalitat específica de control financer, 
aquest es durà a terme per mitjà del procediment d’auditoria sota la direcció de la 
Intervenció General de la Generalitat, d’acord amb el que estableix el Text refós de 
la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut de l’empresa pública catalana, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2002, de 4 de setembre.

Disposició addicional única
S’adscriuen a l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris els béns 

de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i de les entitats del seu sector pú-
blic afectats a les funcions que desenvolupa l’Agència. Els béns de domini públic 
conserven aquesta naturalesa i les exempcions fiscals i econòmiques que puguin 
tenir reconegudes. El Decret mitjançant el qual s’aprovin els Estatuts de l’Agència 
ha de concretar els béns objecte d’adscripció i el procediment mitjançant el qual es 
formalitzi, que ha de reflectir el seu valor econòmic.

L’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris se subrogarà en els 
drets i obligacions de contingut econòmic de l’Administració de la Generalitat i de 
les entitats del seu sector públic afectats a les funcions que desenvolupa l’Agència, 



BOPC 492
18 d’agost de 2017

3.01.01. Projectes de llei 13 

d’acord amb el que s’estableixi en el Decret mitjançant el qual s’aprovin els Estatuts 
de l’Agència.

Disposició transitòria única. Assumpció de competències i integració de 
personal a l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris
1. L’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris ha d’assumir les 

seves funcions en un termini de sis mesos a comptar des de l’entrada en vigor dels 
seus Estatuts.

2. El Govern, les persones titulars de departaments competents o el Consell de 
Direcció del Servei Català de la Salut, segons correspongui, han d’aprovar els canvis 
i les adaptacions orgàniques en l’estructura dels departaments i ens que tenien assu-
mides les funcions que aquesta Llei assigna a l’Agència Catalana de Medicaments i 
Productes Sanitaris.

3. El personal funcionari i laboral que ocupi els llocs de treball dels òrgans i 
unitats afectats per la normativa a què fa referència l’apartat 2 d’aquesta disposició 
transitòria, s’ha d’adscriure o s’ha d’integrar, segons correspongui, a l’Agència Ca-
talana de Medicaments i Productes Sanitaris mantenint el règim de vinculació ori-
ginari, d’acord amb la normativa aplicable en cada cas, i han de continuar complint 
les seves funcions mentre no es desplegui l’estructura administrativa de l’Agència i 
es proveeixin els llocs de treball corresponents.

Disposicions finals

Primera. Aplicació i desplegament
S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries 

per aplicar i desplegar aquesta Llei.

Segona. Aprovació dels Estatuts
El Govern, en el termini de sis mesos des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei, ha 

d’aprovar els Estatuts de l’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris.
L’Agència Catalana de Medicaments i Productes Sanitaris adquirirà personali-

tat jurídica en el moment en què entri en vigor el Decret pel qual s’aprovin els seus 
Estatuts.

Tercera. Entrada en vigor
Aquesta Llei entra en vigor a l’endemà de la seva publicació.

Antecedents del Projecte de Llei
1. Acord del Govern de 21 de febrer de 2017 pel qual s’aprova la memòria preli-

minar de l’Avantprojecte (1-5)
2. Memòria general (6-18)
3. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades (19-29)
4. Primer esborrany de l’Avantprojecte de llei (30-33) 
5. Observacions de la Bústia de la Millora de la Regulació de la Direcció General 

de Coordinació Interdepartamental (34-35)
6. Memòria revisada d’avaluació d’impacte de les mesures proposades (36-42)
7. Informe de la Direcció General del Patrimoni de la Generalitat de Catalunya 

(43-45)
8. Informe de l’Àrea d’Organització de l’Administració i del Sector Públic (46-48)
9. Informe d’impacte de gènere de l’Institut Català de les Dones (49-50)
10. Informe jurídic preliminar de l’Assessoria Jurídica del Departament (51-55)
11. Informe de la Intervenció General (56-57)
12. Informe de la Direcció General de la Funció Pública (58)
13. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 6 de juny de 2017 (59-62)
14. Memòria general definitiva (63-69)
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15. Memòria d’avaluació d’impacte de les mesures proposades definitiva (70-77)
16. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 12 de juny de 2017 (78-80)
17. Memòria de valoració dels informes emesos (81-87)
18. Certificat del secretari del Govern conforme a la sessió del Consell Tècnic 

del 13 de juny de 2017 s’autoritza la seva tramitació (88)
19. Escrits d’obertura de tràmit d’audiència a les persones interessades (89-101)
20. Segon esborrany de l’Avantprojecte de llei (tràmit d’audiència pública) 

(102-105)
21. Escrits d’al·legacions rebuts (106-107)
– Comissió Obrera Nacional de Catalunya (CCOO)
22. Certificat del Secretari del Consorci Sanitari de Barcelona (108)
23. Memòria de les observacions i al·legacions presentades en els tràmits de con-

sulta interdepartamental, audiència pública i informes (109-116)
24. Informe jurídic final de l’Assessoria Jurídica del Departament (117-118)
25. Tercer i definitiu esborrany de l’Avantprojecte de llei (119-122)
26. Nota de valoració sobre l’informe de la Direcció General de Pressupostos de 

12 de juny de 2017 (123)
27. Informe conjunt del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hi-

senda (124)
28. Certificat del secretari del Govern conforme a la sessió del Consell Tècnic 

del 25 de juliol de 2017 s’autoritza la seva elevació a Govern (125)
29. Informe de la Direcció General de Pressupostos de 31 de juliol de 2017 (126)
30. Text aprovat a la sessió de Govern del dia 1 d’agost de 2017 rubricat pel con-

seller (127-134)
31. Diligència del secretari general autoritzant la tramesa de l’expedient al Parla-

ment i certificant la seva autenticitat (135)

N. de la r.: Els antecedents del Projecte de llei poden ésser consultats a l’Arxiu del 
Parlament.

3.01.03. Decrets llei

Decret llei 5/2017, de l’1 d’agost, de mesures urgents per a 
l’ordenació dels serveis de transport de viatgers en vehicles  
fins a nou places
203-00012/11

DECRET LLEI DICTAT PEL GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 68035 / Coneixement: Mesa del Parlament, 16.08.2017

Acord: La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el dia 16 d’agost de 2017, ha 
pres coneixement del Decret llei 5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’orde-
nació dels serveis de transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, publicat al 
DOGC 7426, i ha manifestat que el termini de 30 dies perquè el Parlament el  controli 
pel procediment que estableix l’article 155 del Reglament del Parlament s’inicia el dia 
s’inicia el dia 4 d’agost de 2017.

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico:
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 1 d’agost de 2017, s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació:
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«A proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat, s’aprova la iniciativa SIG-
17TES0729 - Projecte de decret llei de mesures urgents per a l’ordenació dels ser-
veis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places.»

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

Decret Llei 5/2017, d’1 d’agost, de mesures urgents per a l’ordenació 
dels serveis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places

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

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

Decret Llei

Preàmbul
El transport de viatgers que es desenvolupa íntegrament pel territori de Cata-

lunya mitjançant vehicles de fins a nou places ha estat regulat mitjançant la Llei 
12/1987, de 28 de maig, de regulació del transport de viatgers per carretera mitjan-
çant vehicles de motor i, especialment, per la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi.

Aquestes normes, dictades en exercici de la competència exclusiva atribuïda a la 
Generalitat de Catalunya per l’Estatut en el seu article 169, centren el seu àmbit de 
regulació, quant al transport de viatgers en vehicles fins a nou places, en la modali-
tat del servei de taxi.

Una altra modalitat de transport de viatgers amb aquesta tipologia de vehicles, el 
lloguer de vehicles amb conductor, no té fins ara una regulació específica en l’àmbit 
de Catalunya.

L’evolució d’ambdues activitats els darrers temps, derivada molt especialment de 
les modificacions legislatives impulsades des de l’Administració General de l’Estat, 
ha portat a una situació que, a data d’avui, requereix de l’adopció urgent de mesu-
res per part del Govern, amb la finalitat d’incidir en l’ordenació d’aquests serveis de 
transport de viatgers, de forma que restin garantits, especialment els drets dels usua-
ris però també un correcte desenvolupament de la mobilitat amb aquests tipus de ve-
hicles, i, en general, la seguretat jurídica de l’entorn en el qual es presten els serveis.

El servei de taxi i el de lloguer de vehicles amb conductor estan definits i confi-
gurats legalment per atendre diferents demandes de transport de viatgers tot i que, 
com és notori, poden tenir punts de contacte i confluir, de vegades, en mercats de 
característiques anàlogues.

En un cas, el del servei de taxi, adreçat a un ampli univers d’usuaris, es troba re-
gulat de forma intensa per les administracions públiques de forma que el seu nivell 
d’oferta, determinades condicions de prestació del servei, de la jornada de conduc-
ció, de la formació que han d’acreditar els conductors, o el regim tarifari aplicable 
estan regulats de forma exhaustiva.

D’aquesta manera el taxi es configura com un element més de la mobilitat, espe-
cialment en entorns urbans i metropolitans, en els quals conviu amb els mitjans de 
transport públic col·lectiu i els complementa.

En l’altre cas, el del lloguer de vehicles amb conductor, la regulació no presenta 
el mateix grau d’intensitat que el que s’ha exposat respecte al servei de taxi, però sí 
que es configura des del punt de vista normatiu de manera que determinats aspec-
tes, i fonamentalment els vinculats al nivell d’oferta i al règim de contractació dels 
serveis, garanteixin la no interferència, en termes d’ordenació de la mobilitat, amb 
altres modes de transport de viatgers, i, lògicament, amb el del taxi.
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II
Aquest Decret llei conté un conjunt de mesures urgents d’ordenació dels ser-

veis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places, específicament els que 
es realitzen en la modalitat de lloguer de vehicles amb conductor, a l’empara de les 
autoritzacions denominades VTC, que tenen com a finalitat comuna aportar segu-
retat jurídica al correcte desenvolupament d’aquesta activitat, d’una banda des de 
la perspectiva de la titularitat i règim de transmissió de les pròpies autoritzacions, 
per evitar situacions de caràcter especulatiu, i, de l’altra, des de la vinculada amb la 
contractació del servei, que s’ha de dur a terme en les condicions fixades legalment, 
i amb procediments més d’acord amb una administració electrònica.

En primer lloc, el Decret llei preveu que la transmissió de les autoritzacions 
VTC domiciliades a Catalunya resta condicionada al fet que el cedent sigui titular 
de l’autorització des d’un període no inferior a dos anys, comptadors des de la data 
d’atorgament efectiu de l’autorització al seu favor.

Amb aquesta mesura es pretén reaccionar de forma immediata a determinades 
situacions, ja constatades, que fan que determinades empreses accedeixin a la ti-
tularitat d’aquestes autoritzacions no ja amb l’objectiu de realitzar l’activitat, sinó 
simplement per transmetre-les de manera immediata amb una finalitat clarament 
especulativa.

La condició d’haver de ser titular almenys durant dos anys, per poder transme-
tre l’autorització, no ha de constituir cap barrera per a aquelles empreses que efec-
tivament tinguin com a finalitat la de prestar el servei amb un cert compromís de 
continuïtat.

En segon terme, en el marc de la millora de la gestió en termes de simplifica-
ció administrativa i implantació de l’Administració electrònica, es crea un Registre 
electrònic de comunicacions en l’àmbit de prestació dels serveis de transport de viat-
gers en vehicles fins a nou places.

Es tracta d’adoptar una mesura que permeti, mitjançant la corresponent inscrip-
ció digital, disposar de les eines d’informació i tractament de dades necessàries per 
a la gestió del sistema de forma que faciliti la gestió de les empreses i la tasca de 
control de l’Administració.

Així mateix, en els termes que es configura la comunicació, resten definits els 
contorns de la contractació prèvia del servei de lloguer de vehicles amb conductor, 
per evitar que en la pràctica siguin desvirtuats i això incideixi negativament en el 
correcte desenvolupament de l’activitat.

Es tracta, en definitiva, de garantir que els vehicles amb autorització VTC no 
captin viatgers circulant per les vies públiques o mentre estiguin estacionats en els 
llocs de concentració i generació de demanda de serveis de transport de viatgers 
com són els ports, els aeroports, les estacions ferroviàries i, en general, els que de-
termini l’autoritat local corresponent, inclòs l’àmbit d’influència que així mateix 
s’hagi determinat.

Una altra mesura que ha de contribuir a garantir el compliment d’aquesta regu-
lació en matèria de contractació prèvia dels serveis de lloguer de vehicles amb con-
ductor és l’exigència que s’identifiquin externament mitjançant el distintiu fixat pel 
Decret llei.

Aquesta identificació dels vehicles autoritzats permet que es doni més visibilitat 
a l’usuari dels mitjans de transport i, d’altra banda, es faciliti la tasca dels agents 
d’inspecció i l’efectivitat de l’actuació inspectora i de control en la lluita contra l’in-
trusisme.

La regulació es completa amb les mesures sancionadores corresponents, projec-
tades en termes que, sempre de forma proporcional a la gravetat de la infracció, els 
imports dels les sancions siguin adequats i suficients per dissuadir els potencials in-
fractors, i per tant garantir la finalitat correctora que els dona raó de ser.
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III
La urgència de la regulació continguda en aquest Decret llei es fonamenta en 

la necessitat que Catalunya es doti d’un instrument normatiu que permeti projec-
tar de forma adequada i immediata les seves competències en matèria de transport 
de viatgers sobre l’activitat de lloguer de vehicles amb conductor en els aspectes 
enunciats.

En cap cas una mesura d’aquest tipus pot trobar la seva justificació en un conflicte 
entre professionals, però tampoc es pot obviar la situació generada com a conseqüèn-
cia de l’evolució descrita, i la consegüent necessitat d’adoptar mesures que contri-
bueixin a mitigar l’alarma social creada, que puntualment s’ha traduït en problemes 
d’ordre públic, dels quals en són sempre perjudicades les persones usuàries dels res-
pectius serveis.

La necessitat d’una intervenció legislativa immediata que garanteixi els objec-
tius descrits justifica que el Govern faci ús de la facultat legislativa excepcional del 
decret llei reconeguda a l’article 64 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, ja que 
es dona el supòsit de fet que l’habilita, és a dir, la necessitat extraordinària i urgent.

Aquesta necessitat extraordinària i urgent respon a la identificació concreta de la 
situació fàctica conjuntural exposada, que ha evolucionat els darrers temps de ma-
nera difícilment previsible en el seu moment, la qual cosa requereix, davant el buit 
normatiu existent derivat de la manca de regulació de la Generalitat del lloguer de 
vehicles amb conductor, d’una intervenció normativa per part del poder executiu per 
fer front als objectius de governabilitat.

Els objectius de governabilitat que convergeixen en aquest tema requereixen d’a-
quest tractament normatiu: es tracta de la pròpia ordenació de la mobilitat en el seu 
conjunt, i del transport de viatgers en vehicles de fins a nou places, però també de la 
regulació d’un mercat en el qual conflueixen, com hem assenyalat, altres modalitats 
de transport i, especialment, el vinculat amb el sector del taxi, sense oblidar la ne-
cessària garantia dels drets de les persones usuàries a comptar amb uns mitjans de 
transport al seu abast que s’ajustin, en el seu funcionament, a les normes establertes.

En aquest aspecte, totes i cadascuna de les mesures previstes en aquest Decret 
llei tenen una relació directa i congruent amb la situació descrita i els termes en què 
es vol afrontar des del Govern.

Atès que el decret llei és un recurs extraordinari i que, per tant, se n’ha de fer un 
ús limitat a les situacions que realment mereixen la consideració d’urgents i conve-
nients, i que la present disposició abasta aquells aspectes estrictament necessaris per 
poder ordenar de forma adequada l’activitat de transport de viatgers en vehicles fins 
a nou places en la modalitat de lloguer de vehicles amb conductor; 

Vist que l’aprovació d’aquest Decret llei no exclou en cap cas la necessitat de fer 
una regulació completa de l’activitat de transport de viatgers que es presta mitjan-
çant vehicles de lloguer amb conductor, que desenvolupi tots els aspectes normatius 
que han de definir aquesta activitat; 

En virtut del que preveu l’article 38 de la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la 
presidència de la Generalitat i del Govern (DOGC 5256, de 12.11.2008); 

Per tot això exposat, en ús de l’autorització que concedeix l’article 64 de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya, a proposta del conseller de Territori i Sostenibilitat i 
d’acord amb el Govern,

Decreto:

Article 1. Transmissió de les autoritzacions VTC
La transmissió de les autoritzacions domiciliades a Catalunya que habiliten per a 

la prestació de serveis de transport de viatgers en la modalitat de lloguer de vehicles 
amb conductor (VTC) resta condicionada al fet que el cedent sigui titular de l’auto-
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rització des d’un període no inferior a dos anys, comptadors des de la data d’atorga-
ment efectiu de l’autorització al seu favor.

Article 2. Registre electrònic de comunicacions dels serveis de lloguer 
de vehicles amb conductor
1. Es crea el Registre electrònic de comunicacions en l’àmbit de prestació dels 

serveis de transport de viatgers en vehicles fins a nou places, d’acord amb el que 
s’estableix en aquest Decret llei, amb la denominació de Registre electrònic de co-
municacions dels serveis de lloguer de vehicles amb conductor.

Aquest Registre és gestionat pel departament competent en matèria de trans-
ports.

2. Les empreses titulars d’autoritzacions de lloguer de vehicles amb conductor 
residenciades a Catalunya han de comunicar al Registre esmentat, amb caràcter pre-
vi a la seva realització, la prestació dels serveis de transport de viatgers realitzats a 
l’empara d’aquesta autoritzacions VTC.

La comunicació ha d’acreditar la contractació prèvia del servei en la forma pre-
vista per la normativa reguladora d’aquesta activitat, és a dir, sense que en cap cas 
empari la captació de viatgers circulant per les vies públiques o mentre estiguin es-
tacionats en els llocs de concentració i generació de demanda de serveis de transport 
de viatgers com són els ports, els aeroports, les estacions ferroviàries i, en general, 
els que determini l’autoritat local corresponent, inclòs l’àmbit d’influència que així 
mateix s’hagi determinat.

La comunicació ha d’incorporar les dades pertinents identificadores del contrac-
te formalitzat o, en el seu cas, del full de ruta del servei, i, en concret, el nom i nú-
mero de document nacional de identitat o identificació del codi fiscal de l’arrendador 
i l’arrendatari; el lloc i la data de formalització del contracte; el lloc, data i hora en 
què ha de començar el servei i el lloc i data en què ha de concloure; la matrícula del 
vehicle; així com la resta de les circumstàncies establertes, si s’escau, per l’Adminis-
tració o que lliurement acordin les parts.

No obstant el disposat en el paràgraf anterior, es pot ometre la identificació del 
lloc de realització del servei quan el contracte indiqui expressament que aquest lloc 
serà lliurement determinat pel client durant la prestació del servei.

3. La comunicació prevista en aquest article ha de ser duta a terme també per les 
empreses titulars d’autoritzacions VTC residenciades fora de Catalunya quan esti-
guin prestant serveis a Catalunya en els termes previstos a l’article 182.5 del Reial 
decret 1211/1990, de 28 de setembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’or-
denació dels transports terrestres.

Article 3. Identificació dels vehicles que presten servei de transport de 
viatgers a l’empara d’autoritzacions VTC
1. Els vehicles amb autorització de lloguer de vehicles amb conductor de la sèrie 

VTC domiciliats a Catalunya han de disposar d’un distintiu, que indica la classe de 
l’autorització i any i mes de la seva caducitat, coincidint amb el visat de l’autoritza-
ció, d’acord amb el format que figura a l’annex d’aquest Decret llei.

2. Aquest distintiu ha de ser col·locat de forma que resulti visible en la part infe-
rior dreta del parabrisa davanter del cotxe.

3. El distintiu és lliurat a l’empresa titular de l’autorització VTC pels serveis 
territorials de transports competents per a l’atorgament d’aquesta autorització, un 
cop acreditat que és titular d’autoritzacions domiciliades a Catalunya i en el mateix 
nombre d’aquestes.

4. A aquests efectes, les empreses han de sol·licitar el distintiu en el termini de 
dos mesos a comptar des de la data d’entrada en vigor d’aquest Decret Llei al servei 
territorial competent.

La recollida del distintiu la podrà fer un representant de l’empresa o d’una asso-
ciació representativa del sector degudament acreditada a aquests efectes.
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5. La pèrdua o deteriorament del distintiu donarà lloc a la seva reposició, per la 
qual cosa caldrà sol·licitar un nou exemplar al servei territorial competent.

Article 4. Règim sancionador
1. La prestació de serveis de transport de viatgers a Catalunya a l’empara d’una 

autorització de lloguer amb conductor atorgada en una altra comunitat autònoma 
que incompleixi el percentatge establert per prestar servei fora del seu territori cons-
titueix una infracció molt greu que se sanciona amb una multa de 4000 euros.

A aquests efectes s’entendrà, en tot cas, que un vehicle no ha estat utilitzat ha-
bitualment per prestar serveis destinats a atendre necessitats relacionades amb el 
territori de la comunitat autònoma en què es troba domiciliada l’autorització que 
l’empara, quan el 20% o més dels serveis duts a terme amb aquest vehicle dins un 
període de tres mesos no hagi transcorregut, ni tan sols parcialment, pel dit terri-
tori.

2. L’incompliment de l’obligació de comunicar al Registre electrònic la realitza-
ció del servei en la forma indicada en l’article 2 i en la disposició addicional d’aquest 
Decret Llei constitueix una infracció lleu, que se sanciona amb una multa de fins a 
1000 euros.

3. L’incompliment de l’obligació de dur el distintiu en la forma indicada en l’ar-
ticle 3 d’aquest Decret llei constitueix una infracció greu, que se sanciona amb una 
multa de 2000 euros.

Disposició addicional. Registre electrònic de comunicacions dels serveis 
de taxi
Les empreses titulars de llicències i autoritzacions de taxi residenciades a Ca-

talunya han de comunicar al Registre previst a l’article 2 d’aquest Decret llei, amb 
caràcter previ a la seva realització, la prestació dels serveis de taxi quan la recollida 
de passatgers es dugui a terme fora del terme del municipi per al qual se’ls ha ator-
gat la llicència o en el qual, si escau, s’hagin expedit les autoritzacions pertinents 
per a la prestació de serveis de caràcter interurbà, en els termes previstos a l’article 
22.2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del taxi, i en l’Ordre d’1 d’agost de 1986, per 
la qual es regula la recollida de viatgers pels vehicles de servei públic discrecional 
de capacitat inferior a deu places, en els ports i aeroports de Catalunya.

Disposició transitòria
Mentre no estigui operatiu el Registre electrònic de comunicacions creat en 

aquest Decret llei, la prestació dels serveis de lloguer de vehicles amb conductor i 
de taxi a què es refereixen l’article 2 i la disposició addicional d’aquest Decret llei, 
respectivament, s’ha d’acreditar amb els documents en suport físic en la forma pre-
vista en la normativa aplicable en cada cas.

Disposicions finals

Primera. Desplegament
S’autoritza la persona titular del departament competent en matèria de transports 

perquè dicti els actes i les disposicions reglamentàries que es considerin necessàries 
per al desplegament d’aquest Decret llei.

Segona. Entrada en vigor
Aquest Decret llei entra en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial 

de la Generalitat de Catalunya, a excepció de les mesures sancionadores previstes 
en els apartats 2 i 3 de l’article 4, que entraran en vigor als dos mesos de la seva 
publicació.
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Per tant, ordeno que tots els ciutadans als quals sigui aplicable aquest Decret llei 
cooperin al seu compliment i que els tribunals i les autoritats als quals correspongui 
el facin complir.

Barcelona, 1 d’agost de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya; Josep 

Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Annex
Distintiu identificador dels vehicles amb autorització VTC

Antecedents del Decret llei
1. Informe justificatiu de la necessitat extraordinària i urgent del Projecte de de-

cret llei pel qual s’adopten mesures urgents per a l’ordenació dels serveis de trans-
port de viatgers en vehicles fins a nou places.

2. Informe jurídic.

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

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut de Roda de 
Berà
250-01136/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 67894 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.08.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada, Jéssica Albi-

ach Satorres, diputada del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord 
amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten 
la Proposta de resolució sobre la construcció de l’IES de Roda de Berà, per tal que 
sigui substanciada davant la Comissió d’Ensenyament, amb el text següent: 
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Exposició de motius
L’IES Roda de Berà es va posar en funcionament el curs escolar 2010-11 per do-

nar resposta a les necessitats educatives del municipi de Roda de Berà. El centre es 
van instal·lar, amb caràcter provisional, en mòduls prefabricats al terreny adjacent a 
l’escola infantil Salvador Espriu.

El 27 d’octubre del 2016, l’ajuntament cedeix els terrenys destinats a la construc-
ció de l’IES, els mateixos que ocupen els barracons, en una superfície de 10.000 m2.

L’inici de les obres estava prevista per al mes de juny de 2017 i hores d’ara no es 
té coneixement que el projecte estigui redactat. A més, al pressupost de la Genera-
litat per al 2017 no hi consta cap partida per a iniciar les obres.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 
1) Destinar en els propers pressupostos de la Generalitat les partides necessàries 

per a la construcció de l’IES Roda de Berà (Tarragonès) en els terrenys cedits per 
l’Ajuntament a favor de la Generalitat, segons consta en el Certificat de l’Acord de 
Ple de 26 de gener de 2017.

2) Donar prioritat en el pressupost d’inversions del proper exercici pressupostari 
a la construcció d’aquest centre educatiu que porta funcionant totalment en mòduls 
prefabricats 7 cursos escolars.

3) Elaborar el projecte de construcció del nou institut de Roda de Berà en col·la-
boració amb l’Ajuntament de Roda de Berà i la direcció del centre.

Palau del Parlament, 27 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, Jéssica Albiach Sator-

res, diputades, GP CSP

Proposta de resolució sobre la manca de personal funcionari 
d’habilitació estatal
250-01137/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 67896 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.08.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Re-
glament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la falta de personal 
funcionari d’habilitació estatal, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de 
Governació, Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
D’acord amb la normativa vigent, la funció de control financer en les entitats lo-

cals està reservada a interventors amb habilitació de caràcter estatal. El control fi-
nancer té per objecte informar de l’adequada presentació de la informació financera, 
del compliment de les normes i directrius que són d’aplicació i del grau d’eficàcia i 
d’eficiència en la consecució dels objectius previstos. Correspon també a la Interven-
ció la funció comptable, financera i pressupostària, el control intern i la inspecció de 
la comptabilitat dels ens dependents.
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La Sindicatura de Comptes ha alertat en seu parlamentaria de la falta de personal 
habilitat estatal en diferents dels organismes analitzats així com de les deficiències 
en la cobertura d’aquestes figures cabdals en les administracions locals.

Al juny de 2016 molts ajuntament van rebre una carta del departament de Gover-
nació, Administracions Públiques i habitatge per tal que regularitzéssim la figura de 
tresorer amb una funcionari amb habilitació de caràcter estatal. Si la situació a ni-
vell de cobertura de la plaça d’intervenció ja era complicada ara amb l’obligació de 
cobrir la plaça de tresoreria amb un habilitat nacional ha fet que casi sigui impossi-
ble per als ajuntaments mitjans i petits amb pressupostos ajustat la cobertura de les 
places per el personal habilitat estatal. La situació de falta de personal habilitat ha 
generat una escalada de remuneració d’aquest professionals que només poden assu-
mir els ajuntaments amb major pressuposts.

La Moció 47/XI del Parlament de Catalunya, sobre el món local va aprovar el 
30 de juny de 2016 impulsar, mentre el Parlament no aproves una llei de governs 
locals, la creació d’un grup de treball entre la Generalitat, el Govern de l’Estat, les 
entitats municipalistes i els professionals per a adoptar mesures que garanteixin la 
seguretat jurídica i la bona gestió econòmica dels ajuntaments i facilitar alternatives 
a la falta de personal funcionari d’habilitació estatal. Aquest manament també es va 
tornar a aprovar en la Resolució 637/XI del Parlament de Catalunya, sobre els go-
verns i les finances locals el 9 de maig de 2017. Tot i així, no s’ha constituït aquest 
grup de treball.

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. Crear en el termini d’un mes des de l’aprovació d’aquesta resolució un grup 

de treball entre la Generalitat, la Sindicatura de Comptes, el Govern de l’Estat, les 
entitats municipalistes i els professionals per a adoptar mesures que garanteixin la 
seguretat jurídica i la bona gestió econòmica dels ajuntaments i facilitar alternatives 
a la falta de personal funcionari d’habilitació estatal.

2. Establir un codi de bones pràctiques a l’hora d’aprovar els nomenaments i 
canvis de destinació dels habilitats estatals perquè no es puguin produir enmig de la 
redacció de la liquidació dels organismes o comptes generals.

3. Encarregar a la Sindicatura de Comptes un estudi sobre la situació de cobertu-
ra per part d’habilitats nacionals dels llocs de intervenció i tresoreria així com pro-
postes per millorar el control financer i pressupostari de les entitats locals.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Eva Martínez Morales, diputada, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels casos de malnutrició 
infantil a Catalunya
250-01138/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 67898 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.08.2017

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat, Esther Niubó 

Cidoncha, diputada del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que establei-
xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de 
resolució sobre l’avaluació dels casos de malnutrició infantil a Catalunya, per tal 
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que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
L’any 2014 el Govern va aprovar el document per al desenvolupament del proto-

col per a la detecció i seguiment de situacions de dificultat en l’alimentació d’infants 
i adolescents on s’estableix que els centres educatius, els serveis bàsics d’atenció so-
cial i els centres d’atenció primària facilitaran trimestralment al Departament d’En-
senyament, al Departament de Benestar Social i Família o al Departament de Salut 
les dades sobre el nombre de infants i adolescents que s’hagin atès per les situacions 
que es recullen en aquest document. Les dades s’unificaran a nivell del Departament 
de Benestar Social i Família. A més, en el mateix document es creà un grup de se-
guiment intedepartamental per coordinar els Departaments d’Ensenyament, Benes-
tar Social i Família i Salut, els quals havien de mantenir un contacte permanent per 
analitzar conjuntament la informació donada i promoure mesures per donar compli-
ment a l’objecte del Protocol signat.

L’any 2015 diferents entitats socials denunciaven que la malnutrició infantil és 
un problema seriós que Catalunya cal atendre amb urgència, tant per les dificultats 
dels infants que en pateixen com pels desordres i les limitacions físiques i mentals 
que pateixen en el seu procés de desenvolupament i creixement. Un informe de la 
Creu Roja informava que l’any 2015 un de cada deu famílies amb fills ateses per 
l’entitat tenien dificultats per accedir als aliments necessaris per disposar d’una di-
eta suficient, nutritiva i saludable. Les darreres dades sobre malnutrició infantil a 
Catalunya que n’hi ha són les donades pel mateix Departament de Benestar Social i 
Família, en la seva resposta l’any 2015 a la pregunta presentada pel Grup Parlamen-
tari Socialista, on informava que 70.239 infants i adolescents es trobaven en situació 
de dificultat en la seva alimentació.

L’any 2016 el Govern va aprovar el Protocol d’actuació entre els Departaments 
de Treball, Afers Socials i Famílies i Ensenyament, per a l’abordatge del maltrac-
tament infantil, que inclou la coordinació per detectar la malnutrició infantil, així 
com els buits en la provisió d’un àpat durant el període no lectiu. L’objecte d’aquest 
Protocol, segons el propi Govern, s’ha integrat en la intervenció social dels equips 
bàsics de serveis socials que treballen de manera coordinada amb la xarxa de salut 
i dels centres educatius.

A més, la Resolució 17/XI del Parlament de Catalunya, sobre la situació d’emer-
gència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una res-
posta institucional, insta el Govern de la Generalitat a presentar l’avaluació del pro-
tocol de detecció i atenció a la infància en risc de malnutrició. En el darrer control 
de seguiment del passat dia 20 de maig de 2017, el Govern va informar que aquesta 
mesura està en curs i que el 14 de juny de 2016 el Govern va aprovar el Protocol 
d’actuació entre els Departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i Ensenya-
ment, per a l’abordatge del maltractament infantil, que inclou la coordinació per 
detectar la malnutrició infantil, així com els buits en la provisió d’un àpat durant el 
període no lectiu. Però en cap moment menciona quan té previst presentar l’avalua-
ció del protocol.

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. Avaluar, trimestralment, les dades sobre el nombre d’infants i adolescents que 

s’hagin atès per les situacions de malnutrició, tal i com estableix el Document de 
desenvolupament del Protocol per a la detecció i seguiment de situacions de difi-
cultat en l’alimentació d’infants i adolescents.
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2. Presentar, abans de finalitzar l’any 2017, davant la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies l’avaluació de les dades sobre el nombre d’infants i adolescents amb pro-
blemes de malnutrició a Catalunya.

Palau del Parlament, 26 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Raúl Moreno Montaña, Esther Niubó Cidoncha, 

diputades, GP SOC

Proposta de resolució sobre el projecte d’una línia d’alta tensió entre 
Juià i Medinyà
250-01139/11

PRESENTACIÓ: GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC

Reg. 67932 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.08.2017

A la Mesa del Parlament
Els grups parlamentaris i els diputats sotasignats, d’acord amb el que establei-

xen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la sobre el projec-
te d’una nova línia d’alta tensió (LAT) Juià i la Farga, prop dels municipis de Juià i 
Medinyà, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Empresa i Coneixe-
ment, amb el text següent: 

Exposició de motius
Red Eléctrica de España preveu construir una línia elèctrica d’alta tensió de 220 

kV que unirà la subestació elèctrica de Juià i la subestació de «La Farga 3» (la qual 
forma part de la MAT) just al límit de terme que separa Cervià de Ter amb Medi-
nyà i que travessarà els municipis de Juià, Celrà, Bordils i Cervià de Ter. El projecte 
preveu construir 20 torres d’entre 35 i 62metres.

No es justifica la necessitat de la línia: El projecte presentat simplement argu-
menta que la nova línia permetrà un augment de seguretat del subministrament de 
la xarxa de transport a 220 kV de la zona, millorant l’eficiència i el suport al sub-
ministrament de la demanda. És una justificació clarament insuficient, ja que no 
s’acompanya d’estudis amb dades reals de la zona subministrada que demostrin que 
la xarxa actual no permet garantir la cobertura de la demanda mitjana horària ni de 
la demanda punta. Tampoc no es justifica per quina raó no es contempla la possibi-
litat de repotenciació d’altres línies amb igual origen i destí o de compactació de la 
nova línia amb el traçat de les línies ja existents.

No es justifica la viabilitat d’execució de les actuacions: Cal justificar la necessi-
tat de la nova línia de 220 kV, considerant la viabilitat d’execució de les actuacions 
planificades tenint en compte els criteris ambientals, els criteris econòmics i els ris-
cos per a la salut.

Manca d’estudi d’alternatives: El projecte no justifica adequadament l’alternativa 
«0» i tampoc contempla les alternatives de compactació amb altres línies ja exis-
tents o bé el seu soterrament parcial o total.

Nul·la planificació en disseny de la xarxa elèctrica: Aquesta nova línia obvia de 
manera flagrant la resolució de 15 de juliol de 2011 del Ministeri de Medi Ambient, 
Medi Rural i Marí corresponent a l’informe d’impacte ambiental on s’estableixen les 
modificacions que la companyia ha de realitzar per rebre l’autorització de la cons-
trucció de la MAT. En aquesta resolució s’obliga a la compactació i posterior des-
mantellament de les dos línies d’alta tensió de 132 kV i 220 kV existents que creuen 
la llera del riu Ter. El traçat de la nova línia de 220 kV, preveu torres de fins a 60 
metres d’alçada per superar l’encreuament de les esmentades línies, de manera que 
es genera un impacte molt major, considerant que les dues línies ja existents han de 
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desaparèixer. L’obligatorietat de desmantellament de les línies de 132 kV i 220 kV 
es reitera a la sentència del TS núm. 2561/2016 de 5 de desembre de 2016, que re-
solt el recurs de cassació amb relació a la declaració d’utilitat pública del projecte 
de la MAT.

Obvia nous models energètics: Per altra banda, quan s’esmenta la millora de 
l’eficiència, s’oblida que el model actual basat en el transport a llargues distàncies 
no és precisament eficient. Tot i la actual caiguda de la taxa de retorn energètic dels 
combustibles fòssils, es segueix potenciant un model energètic obsolet basat en el 
creixement continu de la demanda, i s’obvien tots els esforços per promoure un mo-
del energètic respectuós amb l’entorn on les renovables i les alternatives ecològiques 
sostenibles assoleixin amb rapidesa el major pes possible.

Incompleix la normativa urbanística: En el cas de Celrà, l’actuació que es pre-
veu dur a terme afecta terrenys situats a la zona sud-est del municipi qualificats com 
a sòl urbà i com a sòl urbanitzable delimitat, contravenint el punt 5.12.2 del Reial 
Decret 223/2008, de 15 de febrer, mitjançant el qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
complementària TC-LAT 07, que prescriu que s’han d’evitar infraestructures aèries 
en terrenys classificats com a sòl urbà en municipis amb pla general aprovat.

Inexistència d’un procés participatiu real: Així mateix, el projecte vulnera fla-
grantment el Conveni d’Aarhus (articles 6 a 8), ratificat per l’Estat espanyol l’any 
2004, i incorporat a l’ordenament jurídic mitjançant la llei 27/20016 de 18 de juliol, 
per la inexistència d’un procés real de participació ciutadana en què es proporcioni 
amb la màxima transparència tota la informació disponible a les entitats, associa-
cions, administracions i persones concernides, s’articulin taules de concertació per a 
la resolució de dubtes i consultes i es puguin resoldre els conflictes que s’originin, i 
també per no oferir uns terminis raonables d’informació al públic abans de la presa 
de la decisió.

Agressió al patrimoni natural: La nova línia d’alta tensió suposarà una nova 
agressió al patrimoni natural. Posarà en risc hàbitats d’interès comunitari com l’hà-
bitat de la llúdriga, espais protegits i restes i jaciments de valor historicocultural, 
sense preveure cap pla de vigilància ambiental específic.

Gran impacte paisatgístic: El paisatge és un recurs d’interès general que cal pre-
servar. El traçat afectarà una zona d’especial interès paisatgístic i agrícola, de ma-
nera que provocarà una important fragmentació del territori que devaluarà de forma 
irreversible la seva qualitat paisatgística. Així, doncs, es vulneren els valors que 
caracteritzen aquest indret definits en el Catàleg de paisatge de les Comarques Gi-
ronines així com les Directrius de paisatge incorporades a les normes del Pla terri-
torial parcial de les Comarques Gironines.

Proximitat a habitatges i nuclis edificats: El traçat de la línia passa prop de nu-
clis edificats, masos i zones agrícoles protegides, i en conseqüència provoca danys 
a nivell econòmic per la pèrdua del valor dels sòls i les edificacions. Riscos per la 
salut: El projecte comporta també un augment dels riscos per a la salut derivats dels 
camps electromagnètics. En aquest sentit cal exigir l’aplicació del principi de pre-
caució (en vigor a la UE), que estableix que quan hi ha dubtes raonables sobre la 
innocuïtat d’un producte, procés o instal·lació cal evitar portar-lo a terme fins que 
no hi hagi plenes garanties.

Els ajuntaments afectats ja han presentat al·legacions per demanar la paralització 
immediata del projecte o, en cas que no sigui possible, el seu soterrament o la com-
pactació amb una de les línies existents. Fins ara, la Diputació de Girona, el Consell 
Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Girona, l’Ajuntament de Palamós, el Con-
sorci del Ter i altres entitats del territori han aprovat mocions de rebuig al projecte 
de la nova Línia d’Alta Tensió (LAT), i s’ha creat la plataforma ciutadana Salvem 
la Llera del Ter per fer front comú i evitar que es dugui a terme aquesta LAT. Es fa 
evident, doncs, que ni la societat civil ni les Administracions locals o altres òrgans 
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polítics i entitats representatives del territori estan d’acord en el desenvolupament 
del projecte, que ve imposat.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
1) El Parlament de Catalunya dóna suport al rebuig i l’oposició dels Ajuntaments 

de Bordils, Celrà i Cervià de Ter, a la construcció de la línia elèctrica d’alta tensió, 
així com el ple suport a les al·legacions presentades pels ajuntaments i altres entitats 
de la zona afectada per la línia.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a posicionar-se inequívocament en 
contra de la imposició d’aquest projecte i doni suport a les reivindicacions dels mu-
nicipis afectats.

3) El Parlament de Catalunya insta el Govern a comunicar l’acord d’aquesta reso-
lució als ajuntaments de Juià, Bordils, Cervià de Ter i Medinyà, a la Plataforma Sal-
vem la Llera del Ter, a les associacions municipalistes, i a Red Eléctrica de España.

Palau del Parlament, 28 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Rafel Bruguera Batalla, Jordi Terrades i San-

tacreu, diputats, GP SOC. Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, 
diputat, GP CSP. Mireia Boya e Busquet, presidenta; Sergi Saladié Gil, diputat, GP 
CUP-CC

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a pal·liar la 
manca de socorristes a les platges i les piscines públiques
250-01140/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 68045 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 16.08.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Laura Vílchez Sánchez, 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 l’adopció de me-
sures per pal·liar la manca de socorristes en platges i piscines públiques que pateix 
Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Les platges i piscines catalanes pateixen una manca de professionals del socor-

risme aquàtic sense precedents des de l’aprovació l’any 2015 de la llei 7/2015 que 
modificava la llei 3/2008 de l’exercici de les professions de l’esport.

Aquest fet ha provocat que molts municipis no hagin pogut obrir aquest estiu les 
seves instal·lacions amb piscina Municipals per manca de professionals de la vigi-
lància en aquestes àrees que la llei els obliga.

Per molts municipis aquest recurs és vital per la temporada estival i la seva vida 
comunitària en la temporada d’estiu. La problemàtica generada amb l’última nor-
ma que afecta el sector, consisteix en el fet que els candidats que vulguin accedir 
a llocs de treball de tècnic esportiu en salvament i socorrisme hagin d’acreditar un 
mínim de dos anys d’experiència abans de l’entrada en vigor de la norma per poder 
inscriure’s en el ROPEC (Registre Oficial Professionals de l’Esport de Catalunya) 
resultant del tot contradictori i contraproduent donat que per accedir a una plaça de 
socorrista s’ha d’estar inscrit en aquest mateix registre, fet que causa que moltes de 
les persones amb formació suficient en matèria de salvament i socorrisme no puguin 
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adquirir l’experiència suficient o l’adquirida no se’ls reconegui per haver estat adqui-
rida després de l’entrada en vigor de la norma.

L’exposat anteriorment fa que les necessitats reals per a tenir unes condicions 
mínimes de seguretat en platges i piscines a Catalunya estiguin totalment desfasades 
amb la capacitat formativa que aconsegueix l’acció de la Generalitat en aquest àm-
bit. A més no s’estableixen en aquesta norma criteris que puguin facilitar l’accés a 
aquestes vacants tampoc per a persones formades fora de Catalunya i es denega per 
tant, el reconeixement de la seva formació acreditada per institucions dependents 
d’altres administracions públiques. Tot això fa que el compliment de la llei vigent en 
matèria de socorrisme resulti en una lamentable situació per tots els interessats per-
què moltes persones amb formació i experiència suficient en matèria de socorrisme 
no poden accedir a les múltiples ofertes públiques, romanent aquestes vacants, i en 
darrer terme, impossibilita bé l’obertura de piscines públiques amb condicions de 
seguretat bé la màxima vigilància possible de les platges.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
1. Incrementar els centres i institucions que imparteixen els estudis necessaris 

per a l’obtenció del títol de tècnic esportiu en salvament i socorrisme i, en conse-
qüència, l’augment de places disponibles per cursar aquests estudis.

2. Determinar de manera clara, senzilla i àgil els requisits d’homologació d’acre-
ditació de formació assimilable a la de tècnic esportiu en salvament i socorrisme i 
implementar un procediment d’homologació professional senzill i àgil.

3. Eliminar els requisits i males pràctiques administratives innecessàries per a 
l’acreditació i el reconeixement com a professional de salvament i socorrisme com 
són la imposició de dos anys d’experiència amb caràcter previ a l’any 2015, la trami-
tació de certificats addicionals als acreditatius de la formació reglada, el pagament 
de taxes d’inscripció excessives en aquests registres, la injustificada denegació del 
reconeixement de la formació oficial impartida per institucions públiques d’altres 
comunitats autònomes.

4. Establir un pla anual d’inspeccions periòdiques del compliment de les condi-
cions de seguretat i els serveis de socorrisme i salvament de platges i piscines que 
s’executi abans i durant l’estiu, posant especial èmfasi en la detecció de la manca de 
personal suficient i adequadament format i acreditat.

5. Procurar que totes les administracions públiques disposen d’un projecte 
d’obertura i manteniment de platges i piscines de la seva competència on consti el 
degut i previ compliment de les condicions de seguretat necessàries i, en especial, la 
contractació de personal suficient i adequadament format i acreditat.

6. Avaluar l’afluència de públic a platges i piscines públiques i determinar aque-
lles que precisen obligatòriament de personal de socorrisme i salvament suficient 
amb atenció tant a ràtio vigilant/usuaris que raonablement garanteixin la seguretat 
com d’altres circumstàncies com la configuració o situació geogràfica i la distancia 
i temps de transport a centres d’atenció sanitària.

7. Garantir la presència de telèfons públics d’emergència i la màxima cobertura 
possible de serveis de telecomunicacions que permeti l’ús de telèfons privats en cas 
d’emergència.

8. Fomentar l’adopció i execució de les mesures necessàries proposades pels mu-
nicipis que pretenguin adquirir i mantenir la certificació ambiental de bandera blava 
per a les seves platges, mitjançant recursos pressupostaris suficients, inclosos els que 
hi ha de destinar el Fons Climàtic a aquest fi.

Palau del Parlament, 03 d’agost de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Laura Vílchez Sánchez, diputada, GP Cs
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4. Informació

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 429/XI, sobre la unitat de 
cures intensives pediàtriques i la unitat neonatal de l’Hospital Doctor 
Josep Trueta, de Girona
290-00401/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67919 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 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), us informo del següent:

El Departament de Salut, mitjançant la Gerència Territorial de l’Institut Català 
de la Salut (ICS) a Girona, amb la voluntat de millorar el Servei de Neonatologia i 
la Unitat de Cures Intensives Pediàtriques (UCI) de l’Hospital Universitari de Gi-
rona Doctor Josep Trueta i l’atenció pediàtrica de la Regió Sanitària de Girona, ha 
impulsat en els darrers anys un seguit de mesures en diferents àrees d’atenció pe-
diàtrica de l’hospital.

El mes de novembre de 2015 es va posar en marxa la guàrdia de cirurgia pedià-
trica de 24 hores, 365 dies a l’any. Aquesta mesura va suposar un increment dels 
professionals adscrits al servei, i va permetre realitzar intervencions quirúrgiques 
d’urgència al l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta a menors que 
fins aquell moment havien de ser derivats a centres de la ciutat de Barcelona.

Uns mesos més tard, l’1 de març de 2016 es van posar en funcionament les no-
ves urgències de pediatria ubicada a la tercera planta del l’hospital, una obra amb un 
cost de 241.000 € que ha suposat un guany d’espais i comoditat per els pacients i els 
seus familiars, millorant també les condicions de treball dels professionals.

El 14 de juliol de 2016, es van adjudicar les obres de manteniment i millora (pri-
mera fase) de la Unitat de Cures Intensives de Pediatria i de Neonatologia. Aquestes 
obres, ara ja acabades, suposen una important millora per al servei, l’ampliació del 
nombre de llits de crítics, que passen de 3 a 4, a més de disposar d’un box d’aïlla-
ment. A l’àrea de Neonatologia s’incrementa l’espai del servei, millorant així en co-
moditat, confort i privacitat, a més disposa, també, d’una àrea d’aïllament. El cost 
total de l’obra i l’equipament que s’ha renovat ha estat de 1,8 M€.

Mentre han durat les obres els malalts s’han traslladat a una zona provisional 
habilitada com UCI neonatal i pediàtrica ubicada en la mateixa planta de l’hospital. 
L’adequació d’aquest espai té un cost de 94.500 €.

A més, cal indicar que en el darrers 4 anys s’ha adquirit equipament específic per 
l’àrea de Pediatria valorat en 571.000 €.

Així mateix, des de fa uns dies està en funcionament la nova Unitat de Medicina 
Intensiva Pediàtrica i Neonatal de l’Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Tru-
eta, després de les obres que s’hi han estat duent a terme durant els últims mesos. 
Aquestes unitats, situades a la planta tercera del centre, han estat reformades per tal 
de modernitzar la distribució dels espais i l’equipament electromèdic, per tal d’ade-
quar-los a les necessitats actuals tant de professionals com de familiars de pacients.
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Aquesta és la primera fase d’un projecte més ambiciós, que preveu la construc-
ció d’una UCI Pediàtrica (UCIP) totalment nova i ampliada, alhora que permetrà 
engrandir l’espai destinat a neonats.

Els treballs i l’equipament han suposat una inversió d’1,8 milions d’euros. S’ha 
fet un important esforç en la compra de dispositius d’alta tecnologia i per adaptar 
l’equipament als requeriments assistencials d’última generació. S’ha apostat per in-
formatitzar la història clínica dels pacients amb la dotació d’un programa informàtic 
específic gràcies al qual desapareixerà l’ús del paper a les unitats, ja que totes les 
constants vitals dels pacients es prendran de manera automatitzada.

Una altra de les millores tècniques ha estat la implantació de bombes intel·ligents 
i el sistema d’unidosi, a càrrec del servei de Farmàcia.

Aquestes obres es van començar a plantejar fa més d’un any, quan des de la di-
recció del centre es va fer palesa la necessitat de millora de la UCIP i de l’àrea de 
Neonatologia, en tant que serveis de referència a la Regió Sanitària de Girona.

Aquesta primera fase d’obres ha permès guanyar espai a tota l’àrea, ja que s’ha 
anul·lat tota la zona perimetral, des d’on familiars dels nounats els podien veure a 
través dels vidres. Aquesta zona estava pràcticament en desús perquè en els darrers 
anys s’ha implantat el concepte d’espai obert, veient com un clar avantatge el con-
tacte dels pares i mares amb el nounat.

Guanyant aquest espai, l’àrea ha pogut incrementar superfície, sobretot la 
UCI pediàtrica, millorant el confort tant de professionals com de familiars, que te-
nen més privacitat. També s’ha pogut configurar una àrea d’aïllament de la qual fins 
avui en dia no se’n disposava.

Pel que fa a la UCI Pediàtrica, aquesta ha crescut notablement d’espai, permetent 
passar de 3 llits de crítics a 4, a més de disposar d’un box d’aïllament.

Des de la direcció del centre també s’ha fet un estudi de llocs de treball, i s’ha 
ampliat la dotació de personal d’infermeria, iniciant així un projecte per augmentar 
progressivament la ràtio de professionals per pacient. Durant aquest procés de can-
vi també s’ha aprofitat per formar els professionals per tal d’aplicar la metodologia 
d’estàndards de cures que aconsella el Neonatal Individualized Developmental Care 
and Assesment Program (NIDCAP).

El Departament de Salut ha aprovat fa pocs dies el Pla funcional de la Unitat de 
Cures Intensives de Pediatria i de Neonatologia de l’Hospital Trueta, a partir del 
qual es podran iniciar els tràmits per licitar la redacció del projecte. Està previst 
que aquest any 2017 es pugui licitar el projecte constructiu i a partir de l’any que ve 
s’iniciarien els tràmits per a l’execució de l’obra.

L’execució de les actuacions derivades del Pla funcional de l’àrea de Neonatolo-
gia i UCI Pediàtrica donarà resposta a les necessitats de la Regió Sanitària de Giro-
na, i es preveu que complirà amb les expectatives de millora que tenen els profes-
sionals de l’Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta.

Aquesta segona fase consistirà en l’adequació en UCI Pediàtrica definitiva l’espai 
que s’ha estat ocupant de manera provisional mentre s’han fet les obres de la prime-
ra fase. Aquesta segona fase permetrà incrementar la superfície tant d’aquesta unitat 
com la de Neonatologia, ja que ocuparà també l’espai que quedés alliberat.

Cada any, solen ingressar a la UCIP entre 180 i 200 nens, i entre 350 i 400 a la 
unitat de neonatologia. Hi treballen una setantena de professionals.

Barcelona, 24 de juliol de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 431/XI, sobre l’Institut de 
Diagnòstic per la Imatge
290-00403/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67920 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 431/XI, sobre 
l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (tram. 290-00403/11), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), l’Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI) és una em-
presa pública adscrita al Servei Català de la Salut (CatSalut). Va ser la primera em-
presa pública creada a l’empara de les previsions contingudes en la Llei 15/1990, de 
9 de juliol, d’Ordenació Sanitària de Catalunya (LOSC). La seva missió principal 
és la gestió, administració i l’execució dels serveis de diagnòstic per la imatge i de 
medicina nuclear.

Per tal d’acomplir la seva missió, l’IDI ofereix assistència sanitària als ciutadans, 
mitjançant tècniques diagnòstiques per la imatge i de medicina nuclear, emprant 
tecnologies com ara la Ressonància Magnètica, Tomografia Computada, Angiogra-
fiavascular, Gammacàmeres, Tomografia per emissió de positrons (PET), etc. Totes 
les instal·lacions i aparells de l’IDI es troben, majoritàriament, en els centres assis-
tencials de l’Institut Català de la Salut (ICS).

El mes de març de 2015, mitjançant Acord de Govern (ACORD GOV/38/2015, 
de 17 de març), es van modificar els Estatuts de l’IDI. Els eixos principals d’aquesta 
modificació eren:

– L’ampliació dels objectius assignats a l’IDI en relació amb l’ús i el tractament 
de la imatge mèdica.

– L’ampliació de funcions, per recollir-hi expressament la docència i la recerca.
– La modificació de l’estructura de govern, per simplificar-la amb la supressió de 

la figura del conseller delegat.
– L’adaptació a la normativa de contractes del sector públic, amb el reconeixe-

ment exprés del caràcter de mitjà propi.
La titularitat i capital social de l’IDI és íntegrament públic, i el seu consell d’ad-

ministració està format per membres nomenats i separats, lliurement, pel Govern de 
la Generalitat, a proposta de la persona titular del departament competent en ma-
tèria de salut, llevat d’un d’aquests vocals, el qual ha de ser nomenat a proposta de 
la persona titular del departament competent en matèria de finances. L’IDI és mitjà 
propi del Departament de Salut i del CatSalut.

El model IDI fou conseqüència de l’establert en la LOSC i en el Decret 26/1991, de 
18 de febrer, pel qual s’estableix el règim jurídic i es despleguen l’estructura i l’organit-
zació centrals del Servei Català de la Salut, el qual va ser substituït. Ambdues mesures 
legislatives contenien principis i directrius per a introduir noves fórmules de gestió, 
amb la finalitat d’augmentar l’agilitat, flexibilitat i eficiència dels centres públics, mit-
jançant la introducció de fórmules de gestió empresarial i la metodologia d’avaluació 
per objectius i resultats.

Per tant, no hi ha un canvi de titularitat pública per una altra fórmula público-pri-
vada o privada.

A més, cal indicar que no hi ha mecanismes de lucre a l’IDI, i el resultat posi-
tiu del compte d’explotació de l’IDI es destina a inversions i noves accions dins del 
diagnòstic per a la imatge i la medicina nuclear, prèvia aprovació del Consell d’Ad-
ministració de l’IDI, i el vistiplau dels responsables d’empreses públiques del depar-
tament competent en matèria de finances del Govern de la Generalitat.
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Quant a l’apartat b), sobre les condicions laborals dels professionals, cal indicar 
que en tots els plans d’integració de personal de l’ICS a l’IDI, sempre s’ha informat 
prèviament a la Junta de Personal dels diferents centres i/o territoris involucrats, de 
tots els elements del procés d’integració.

En tot moment, s’han respectat els drets adquirits del personal estatutari, amb 
plaça en propietat, mantenint la seva condició de personal estatutari i les condicions 
laborals i retributives preexistents.

En quant al personal amb vincle d’interinitat i/o eventual, la seva contractació 
es regeix per la normativa de dret laboral, amb la garantia dels drets reconeguts a 
l’Estatut dels Treballadors.

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

Control del compliment de la Resolució 434/XI, sobre l’increment del 
pressupost del programa Salut i Escola
290-00406/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68029 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 434/XI, sobre l’in-
crement del pressupost del programa Salut i Escola (tram. 290-00406/11), us infor-
mo del següent:

El pressupost del Departament de Salut corresponent a l’exercici 2017 inclou una 
dotació addicional per a l’àmbit de la salut mental de 70 milions d’euros que es des-
tinen principalment a desplegar el nou model comunitari. Un dels objectius és po-
der donar resposta a l’impacte negatiu sobre la salut mental que ha provocat la crisi 
econòmica, especialment entre els grups de població més vulnerables i en risc d’ex-
clusió social.

Aquesta dotació addicional es destina a reforçar l’atenció comunitària amb una 
partida de 49 milions d’euros per a programes relacionats amb salut i escola, i d’al-
tres com el de prevenció i promoció comunitaris. D’altra banda, 12 milions d’eu-
ros es dediquen a la intervenció intersectorial, és a dir, a donar suport als centres 
de menors tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència 
(DGAIA) o a finançar accions coordinades amb el Departament de Justícia, entre 
d’altres; 8 milions d’euros a l’atenció hospitalària (unitats d’urgències psiquiàtriques 
infantils, hospitals de dia, etc.), i finalment 1 milió d’euros a l’acreditació, avaluació 
externa i al reforç a sistemes d’informació.

L’impuls i la reordenació del Programa Salut i Escola és una de les prioritats de 
les activitats de salut comunitària de tots els equips d’atenció primària (EAP) i dels 
centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ) de Catalunya. En aquest sentit, en 
coordinació amb el Departament d’Ensenyament s’està treballant en una única lí-
nia d’actuació de prevenció i promoció de la salut dins de les escoles de Catalunya, 
mitjançant la fusió de totes les actuacions preventives i de promoció de la salut que 
es venen prestant, com és el Programa Salut i Escola i el Programa de salut escolar, 
incorporant en una única línia d’actuació les tasques a desenvolupar de manera ade-
quada a cadascuna de les diferents edats dels infants i adolescents.
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Aquestes actuacions preventives i de promoció de la salut formen part de les ac-
tivitats comunitàries pròpies de l’atenció primària de salut en relació als centres es-
colars corresponents al seu territori assignat i dels CSMIJ.

Aquest plantejament d’ampliació, reordenació i integració del programa en co-
ordinació amb el Departament d’Ensenyament, sens dubte representarà una opor-
tunitat per a potenciar i millorar tant la cobertura del programa com els resultats 
de les activitats que es desenvolupen orientats a la millora de la salut dels infants, 
adolescents i joves.

Barcelona, 31 de juliol de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 452/XI, sobre les places de 
residències i centres de dia per a la gent gran a Santa Coloma de 
Gramenet
290-00422/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67786 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 452/XI sobre les places de resi-
dències i centres de dia per a la gent gran a Santa Coloma de Gramenet, us trameto 
en aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Re-
solució, així com la previsió de desenvolupament o el termini previst per a realitzar 
altres actuacions que contribueixen a donar compliment als objectius que s’especi-
fiquen a la mateixa.

Barcelona, 27 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us faig saber que durant aquest any 2017 s’han posat en marxa 18 places de re-

sidència per a la gent gran a Santa Coloma de Gramenet i, alhora, s’han iniciat els 
tràmits per a poder ampliar fins a 30 places més de centre de dia. En concret, 20 
d’aquestes places han entrat o entraran en funcionament durant el 2017 i la resta ho 
faran l’any que ve.

Per altra banda, es mantenen reunions i trobades constants entre el Departament 
de Treball, Afers Socials i Famílies, l’Ajuntament del municipi i la plataforma de 
veïns que demana l’augment de places a la vila, per tal de trobar noves formes de 
provisió de futures places, s’espera assolir un acord properament.
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Control del compliment de la Resolució 474/XI, sobre les mesures per 
a reduir els riscos en les exploracions radiològiques
290-00444/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67921 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 474/XI, sobre 
les mesures per a reduir els riscos en les exploracions radiològiques (tram. 290-
00444/11), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), l’objectiu principal de la Historia Clínica Compartida de 
Catalunya (H C 3) és la millora de l’atenció de la salut dels ciutadans mitjançant una 
eina que millori i faciliti la feina dels professionals sanitaris, al permetre l’ús com-
partit de la informació disponible sobre els pacients i entre els centres sanitaris que 
presten atenció pública de Catalunya.

Formen part de l’H C 3 les entitats i centres assistencials del sistema sanitari in-
tegral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT). També podran formar part de 
l’H C 3 les entitats i centres assistencials de titularitat privada que prestin assistència 
sanitària pública dins el marc del conveni que tenen signat amb el Departament de 
Salut, únicament en relació amb les dades relacionades amb la prestació del servei 
d’assistència sanitària pública, sempre que es compleixin les obligacions que s’es-
tableixen en el conveni tipus que signen les entitats amb el Departament de Salut.

Actualment trobem un 99% dels centres SISCAT connectats a H C 3. Hi ha 665 
centres connectats, que publiquen la informació rellevant, i els seus professionals 
sanitaris tenen accés a la consulta de dades. Actualment hi ha publicats més de 210 
milions de documents a H C 3.

L’evolució de la consulta de dades per part dels professionals es ascendent. 
A més, en molts casos es disposa de la informació integrada a la seva Estació de 
Treball Clínic.

Quant a l’apartat b), el Departament de Salut, en relació al compliment dels Reial 
Decrets 1132/1990, 1841/1997, 1566/1998, 1976/1999 i 815/2001, relatius a l’ús de ra-
diacions en tractaments exploracions mèdiques, exigeix per a l’autorització de centres 
sanitaris amb radiodiagnòstic, amb medicina nuclear i amb radioteràpia, la presenta-
ció documental del pla de garantia de qualitat, del compliment de les normes de pro-
tecció radiològica del personal exposat i dels coneixements en protecció radiològica 
dels professionals.

Actualment s’han iniciat inspeccions en l’àmbit hospitalari, de comprovació de 
diferents aspectes relacionats amb aquests Reials Decrets, i amb la previsió de se-
guir-les realitzant els pròxims anys. Per altra banda, en l’àmbit extrahospitalari es 
realitzen inspeccions en les quals es comprova la pertinença entre el contingut de 
l’informe de les revisions que han elaborat les Unitats Tècniques de Protecció Ra-
diològica (UTPR), i la realitat del centre, així com es comproven altres aspectes de 
personal i seguretat.

En relació a l’apartat c), relatiu a la informació i sensibilització als pacients sobre 
els riscos associats a proves diagnòstiques amb radiacions, cal indicar que el Depar-
tament de Salut desenvolupa diverses actuacions en aquest àmbit.

Un dels projectes en què està treballant és la creació d’un registre sobre les do-
sis de radiació que s’utilitzen per a cada prova de diagnòstic per la imatge. Amb 
aquesta iniciativa es pretén sensibilitzar ciutadans i professionals sobre els riscos de 
la radiació i, per tant, de la importància d’evitar proves redundants o innecessàries.

Fascicle segon
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Gràcies a aquest projecte s’obtindrà la informació necessària per calcular la dosi de 
radiació que s’utilitza als equips de diagnòstic per la imatge. A més, es podrà conèixer 
la dosi d’exposició de cada exploració ja feta, a partir de la informació que contenen 
les imatges que s’emmagatzemen al Repositori central d’imatge mèdica.

A través del registre també es proporcionarà als professionals mèdics i als pa-
cients l’historial sobre les dosis de radiació de cada prova ja realitzada. Els pacients 
podran consultar aquesta informació a través de Cat@Salut La Meva Salut.

Un altre projecte clau és l’Essencial, promogut per l’Agència de Qualitat i Ava-
luació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Aquest projecte té l’objectiu de fomentar 
una pràctica clínica que eviti la realització de pràctiques que no aporten valor a la 
ciutadania i que, en conseqüència, millori la qualitat de l’atenció sanitària. Concre-
tament, pretén:

– Informar la comunitat professional i la ciutadania sobre procediments que, se-
gons l’evidència científica i el consens d’experts, no aporten beneficis per a la salut.

– Fomentar la participació dels professionals sanitaris en la identificació de pràc-
tiques de poc valor.

– Avaluar l’impacte de les recomanacions en el sistema sanitari, tant des del punt 
de vista de procés com de resultats finals.

Entre les seves recomanacions n’hi ha que van especialment dirigides als riscos 
associats a les dosis rebudes de radiacions. Es poden consultar les recomanacions 
al següent enllaç:

http://essencialsalut.gencat.cat/ca/recomanacions/
Amb referència a l’apartat d), sobre les guies de pràctica clínica, cal assenyalar 

que l’AQuAS considera que en l’actualitat existeixen diverses guies de pràctica clí-
nica que abasten àmpliament l’àmbit del diagnòstic per la imatge.

Sobre l’apartat e), relatiu als programes de formació i sensibilització dels equips 
d’atenció primària sobre els riscos potencials de l’ús de radiacions ionitzants en els 
exàmens mèdics, cal indicar que el Departament de Salut ha promogut diverses ini-
ciatives, com ara:

– Pla de disminució de la radiació ionitzant innecessària en edat pediàtrica 
(2015-2018).

– El Grup de Treball de Prevenció de les Radiacions Ionitzants Innecessàries en 
Edat Pediàtrica de Catalunya, va publicar un article sobre la protecció radiològica 
del pacient pediàtric en les exploracions de tomografia computada. L’article pretén 
ser una guia inicial pel desenvolupament de protocols d’exàmens pediàtrics de to-
mografia computada i es donen recomanacions generals per a les situacions més 
habituals.

– Tant el projecte Essencial com la Societat Espanyola de Radiologia Mèdica 
(SERAM) han desenvolupat un llistat de recomanacions d’exploracions radiològi-
ques que «no s’han fer» per a metges prescriptors, radiòlegs i pacients. L’objectiu 
d’aquestes recomanacions és disminuir l’ús de tècniques obsoletes d’eficàcia dubtosa 
i millorar la qualitat i la seguretat del pacient.

Pel que fa a la formació, s’han desenvolupat les següents actuacions formatives:
– Curs de «Radiologia Pediàtrica: indicacions, tècniques i optimització». S’han 

fet 3 edicions: 19/11/2015; 25/02/2016 i 14/04/2016. Adreçat a radiòlegs, tècnics en 
radiologia, pediatres i professionals d’infermeria pediàtrica. Han realitzat el curs 
516 professionals.

– Cursos per a Atenció Primària (MANSO): «Optimització dels estudis radio-
lògics en pediatria», «Ecografia Toràcica» i «Estudi radiològic del pacient amb es-
coliosis».

A més, s’han dut a terme les següents jornades científiques:
– XI Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya dedicada a la radio-

logia pediàtrica: «Un nen no és un adult petit ... La radiació ho sap ... i tu?». Març 
de 2015.

http://essencialsalut.gencat.cat/ca/recomanacions/
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– VII Jornada per a la Seguretat dels Pacients a Catalunya dedicada a la pedia-
tria: «La indefensió requereix més seguretat ... la decisió es teva». Novembre de 
2013.

En relació a les actuacions comunicatives audiovisuals:
– S’ha realitzat el vídeo «Com fer una radiografia de tòrax de qualitat en nens» 

seleccionat per la World Federation of Pediatric Imaging com a vídeo docent (amb 
2.086 visualitzacions).

http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/el-video-com-fer-una-
radiografia-de-torax-de-qualitat-en-nens-seleccionat-per-la-wfpi-00001

– News Pacient Segur: butlletí de seguretat dels pacients del Departament de Sa-
lut editat en català, castellà i anglès. A través d’aquest butlletí s’ha fet difusió de les 
activitats, documents i cursos formatius realitzats pel Grup de Radiologia pediàtri-
ca. Aquesta difusió va adreçada a professionals sanitaris i a ciutadans.

En relació a l’apartat f), sobre la col·laboració, la coordinació i la integració dels 
serveis de física mèdica i protecció radiològica, el Departament de Salut considera 
que el més important és garantir la presència, col·laboració i coordinació d’espe-
cialistes en ràdio física hospitalària en tots els centres on es fan servir radiacions 
ionitzants, atès que és aquest especialista la figura capacitada per a dur a terme les 
tasques d’aquest àmbit, tal com indiquen els diferents Reials Decrets que s’esmenten 
en el punt b, i com s’exigeix des de la Direcció General d’Ordenació Professional i 
Regulació Sanitàries del Departament de Salut.

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

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

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67922 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 475/XI, sobre l’aten-
ció sanitària a Castellar del Vallès (tram. 290-00445/11), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), relatiu al servei d’atenció continuada i urgent a la pobla-
ció de Castellar del Vallès i de Sant Llorenç Savall (Vallès Occidental), el Departa-
ment de Salut i el Servei Català de la Salut (CatSalut) han elaborat el Pla Nacional 
d’Urgències de Catalunya (PLANUC), que es va presentar el mes d’abril de 2017.

Aquest Pla té l’objectiu d’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, que situï al 
ciutadà al centre del sistema.

En el marc del PLANUC un dels aspectes que s’aborden és la reordenació de 
l’atenció continuada i urgent en l’àmbit de l’atenció primària. La diversitat de dispo-
sitius i funcionament de l’atenció continuada i urgent a l’atenció primària fa neces-
sària 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.

Alhora, cal adaptar aquesta cartera de serveis, en el sentit que els dispositius 
d’urgències i atenció continuada de primària siguin més interactius i resolutius tre-
ballant en xarxa amb unitats hospitalàries, com les unitats d’hospitalització a do-

http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/el-video-com-fer-una-radiografia-de-torax-de-qualitat-en-nens-seleccionat-per-la-wfpi-00001
http://seguretatdelspacients.gencat.cat/ca/detalls/noticia/el-video-com-fer-una-radiografia-de-torax-de-qualitat-en-nens-seleccionat-per-la-wfpi-00001
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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 socioeconòmics (indicador de desigualtats ela-
borat per l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), i els 
criteris d’activitat (volum i fluctuacions de l’activitat en períodes estacionals).

La revisió de la reordenació de l’atenció continuada va contemplar un procés 
participatiu que es va dur a terme entre els mesos d’octubre i novembre de 2016 a 
tot el territori de Catalunya, amb l’objectiu de recollir propostes que enriquissin els 
criteris de planificació de la xarxa d’atenció continuada i urgent. Aquest procés es va 
desenvolupar a través de nou sessions de debat amb el món local, entitats proveïdo-
res i ciutadans i pacients, a la vegada que es va posar a disposició un espai d’aporta-
cions on line obert a tota la ciutadania.

En el marc del PLANUC, en aquests moment s’està treballant en dues línies 
d’actuació. D’una banda, des del Departament de Salut s’està abordant l’establiment 
de recomanacions i criteris per al desplegament horari i de cartera de serveis dels 
dispositius d’atenció continuada.

Alhora, a través dels Comitès Operatius d’Urgències i Emergències i de les no-
ves comissions clíniques territorials, es treballa en l’aplicació de les grans línies de 
millora del PLANUC en el Vallès Occidental, així com en la monitorització i segui-
ment periòdic dels objectius i accions a desplegar.

Cal assenyalar que no s’han produït dificultats assistencials relacionades amb 
l’horari d’atenció continuada actual al CAP Castellar del Vallès. Tot i això, es con-
tinuarà avaluant l’activitat i al resolució per tal de realitzar les actuacions oportunes 
en cas que es detecti alguna necessitat específica.

Quant a l’apartat b), relatiu a la possibilitat d’incorporar especialistes i equipa-
ment per a dur a terme al CAP Castellar del Vallès les visites i les proves diagnòs-
tiques més sol·licitades per a la població de referència, el Departament de Salut i el 
CatSalut estan treballant per tal de millorar l’abordatge de les llistes d’espera sani-
tàries a través del Pla Integral per a la millora de les llistes d’espera.

L’objectiu d’aquest Pla és millorar la situació 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 la gestió 
dels usuaris amb més temps d’espera; l’apoderament de l’atenció primària; la trans-
parència en el procés de gestió i de comunicació pública de les llistes d’espera mit-
jançant dades obertes; i la proactivitat en la gestió de les llistes.

Actualment s’està treballant en de manera intensiva en aquest Pla, el qual, a més 
de d’abordar les intervencions quirúrgiques, actuarà en aquest any també sobre les 
esperes en proves diagnòstiques i primeres visites d’especialista. En aquest sentit, 
s’està actuant en la implementació de les accions a nivell territorial. En el cas del 
Vallès Occidental, l’Hospital Parc Taulí de Sabadell disposarà d’una assignació eco-
nòmica de 1.554.455,64 €. amb aquesta finalitat en l’any 2017.

Cal tenir en compte que actualment ja s’està prestant atenció descentralitzada, 
més enllà de l’hospital, en l’àmbit de la salut mental. Alhora, en el marc de l’Estra-
tègia Nacional d’Atenció Primària i Salut Comunitària (ENAPISC) s’aniran desple-
gant noves actuacions amb l’objectiu d’enfortir l’atenció primària i salut comunità-
ria, i consolidar-la com a eix vertebrador del sistema públic de salut, i augmentar-ne 
la seva capacitat de resolució.

Es pot consultar més informació sobre les actuacions de l’ENAPISC al següent 
enllaç:



BOPC 492
18 d’agost de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 37 

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/model_assisten-
cial/Pla_primaria_salut_comunitaria_ENAPISC/

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

Control del compliment de la Resolució 513/XI, sobre el millorament 
del diagnòstic precoç de malalties greus
290-00480/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67923 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 513/XI, sobre el 
millorament del diagnòstic precoç de malalties greus (tram. 290-00480/11), us in-
formo del següent:

Un dels principals projectes que impulsa el Departament de Salut en l’àmbit del 
diagnòstic precoç de malalties és el Programa de detecció precoç del càncer de cò-
lon i recte. En aquest programa de cribratge col·laboren diferents agents sanitaris 
(personal mèdic, d’infermeria i de farmàcia) i nivells assistencials (atenció primària, 
oficina de farmàcia comunitària i hospital) en diferents tasques del programa: infor-
mació i consell a la població, lliurament i recollida del col·lector de presa de mostra, 
realització de colonoscòpies i altres estudis diagnòstics i tractament, quan és el cas.

Per tal de desenvolupar aquest Programa s’ha establert una estratègia d’infor-
mació i formació dels diferents agents de salut sobre el programa en general i, molt 
específicament, sobre el seu rol principal.

En el cas de la farmàcia comunitària, la seva participació principal inclou la in-
formació general a la població sobre el càncer colorectal i el programa de cribratge, 
així com el lliurament i recollida del col·lector de la mostra dels participants.

El Programa de detecció precoç del càncer de còlon i recte concertat a través 
de l’oficina de farmàcia s’està implementant des del mes de juny de l’any 2012. Cal 
destacar l’ampli desplegament que s’està duent a terme a les regions sanitàries de 
Barcelona, Girona, Catalunya Central i Alt Pirineu i Aran, de manera que, s’ha 
incrementat el número de test realitzats a la població de 107.515 a 268.628 repre-
sentant un 149,85% d’increment el 2016 respecte el 2015 que a la vegada ha tingut 
també un increment del 85,86% de farmàcies participants (de 658 a 1250 farmàcies 
pel mateix període).

Actualment el Programa s’està desplegant a tot el territori de Catalunya, comp-
tant amb la participació dels diferents agents sanitaris, amb l’objectiu d’aconseguir 
que per a finals de l’any 2017 s’hagi invitat a tota la població candidata en aquests 
territoris a fer-se el cribratge al menys una vegada.

Un altre àmbit en el qual ja s’han fet intervencions amb la participació de la far-
màcia comunitària, i que en aquest moment s’està plantejant la possibilitat d’apro-
fundir i donar continuïtat és la prevenció del càncer de pell, mitjançant el consell per 
evitar l’excessiva exposició solar i les mesures de protecció.

Pel que fa a la potenciació i desenvolupament d’actuacions per ampliar el rol de 
la farmàcia comunitària, cal indicar que s’està duent a terme un programa d’atenció 
farmacèutica al pacient crònic complex des de l’any 2015 en una primera fase, i des 
del 2016 en una segona fase, amb més equips d’atenció primària, pacients i farmà-

http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/model_assistencial/Pla_primaria_salut_comunitaria_ENAPISC/
http://salutweb.gencat.cat/ca/ambits_tematics/linies_dactuacio/model_assistencial/Pla_primaria_salut_comunitaria_ENAPISC/
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cies participants, i també s’està treballant en una campanya de sensibilització a la 
població en el bon ús dels antibiòtics.

Així mateix, s’està duent a terme el Programa d’educació sanitària a la gent gran 
(PESGG) que consta de xerrades informatives impartides per farmacèutics comuni-
taris amb l’objectiu d’augmentar el coneixement sobre l’ús dels medicaments i mi-
llorar les habilitats en el seu maneig de manera que, des del 2014 s’ha anat estenent 
pel territori nacional amb la participació de 172 farmacèutics comunitaris en 326 
sessions al 2016 i ampliant el número de temes oferts (de 2 inicials a 7 actualment).

A més cal dir que hi ha campanyes d’hàbits saludables i promoció de la salut en 
les quals participa la farmàcia comunitària sobre diversos àmbits, com ara la pro-
tecció solar, els hàbits saludables i la bona alimentació, i el Programa de Farmàcies 
Sentinelles.

En el marc del Programa de Farmàcies Sentinelles, impulsat pel Consell de Col-
legis Farmacèutics de Catalunya i el Departament de Salut de la Generalitat. Des-
prés de l’èxit de la prova pilot, la Xarxa de farmàcies sentinella disposarà de 60 far-
màcies catalanes amb l’objectiu de vigilar el bon ús de medicaments i determinades 
malalties per contribuir a avançar-se als potencials problemes de salut.

Fruit d’aquesta actuació coordinada entre els agents sanitaris, s’obtindrà infor-
mació diària i a temps real que permetrà recollir dades sobre situacions que no es 
poden detectar per sistemes tradicionals i, per tant, donar una resposta més eficaç 
des dels serveis de salut. La Xarxa forma part de l’estratègia de desplegament del 
Pla de Salut 2016-2020.

Per tal de garantir una cobertura representativa i proporcional a l’estratificació 
de la població catalana, el servei el desenvoluparan 32 farmàcies de Barcelona, 10 
de Girona, 10 de Tarragona i 8 de Lleida, des de les quals es vigilarà un 2% de la 
població de Catalunya.

La principal novetat d’aquesta nova fase és que s’incorpora un nou àmbit d’actua-
ció respecte a la prova pilot en benefici del pacient: els farmacèutics, professionals 
sanitaris accessibles, experts del medicament i formats prèviament en aquest camp, 
reforçaran la vigilància de determinades malalties.

Per una banda, a partir d’octubre del 2017 –abans de l’inici de l’epidèmia de la 
grip– col·laboraran en la vigilància d’infeccions respiratòries agudes per aconseguir 
una detecció precoç dels símptomes gripals i verificar si les accions de prevenció 
són d’utilitat; d’altra banda, es farà un seguiment específic de la dispensació de 
l’anticoncepció d’urgència, per tal d’observar el perfil i hàbits de la pacient que ac-
cedeix a aquesta medicació.

En el camp de la farmacovigilància, les farmàcies sentinella aportaran un va-
lor afegit, fent un seguiment específic de determinats medicaments que, per la seva 
complexitat en l’administració, perquè s’han comercialitzat recentment o per com-
pletar els estudis de seguretat a partir del seu ús a llarg termini, requereixen d’una 
especial vigilància.

Per últim, a través de la xarxa de farmàcies sentinelles també es persegueix de-
tectar i registrar la sospita d’abús o ús desviat de medicaments amb una finalitat 
no terapèutica. Amb aquesta acció, donen suport a l’Observatori de Medicaments 
d’Abús (OMA) en la seva tasca com a òrgan de vigilància epidemiològica i també 
en el seu estudi del consum a nivell poblacional.

Barcelona, 24 de juliol de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Resolució 520/XI, sobre la declaració 
de L’Escoleta, de Cerdanyola del Vallès, com a centre educatiu públic 
singular
290-00487/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67971 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 520/XI, sobre la 
declaració de L’Escoleta, de Cerdanyola del Vallès, com a centre educatiu públic 
singular (tram. 290-00487/11), us informo del següent:

Representants del Departament d’Ensenyament, de l’Ajuntament de Cerdanyo-
la del Vallès i de l’Associació de mares i pares d’alumnes de l’Escola Bellaterra de 
Cerdanyola del Vallès han acordat mantenir el servei de transport escolar amb les 
mateixes condicions a l’espera de l’aprovació del projecte de decret que regularà el 
servei de transport escolar.

Barcelona, 25 de juliol de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 533/XI, sobre l’atenció a les 
persones amb discapacitat
290-00497/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67787 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 533/XI sobre l’atenció a les 
persones amb discapacitat us trameto en aquest escrit el resum de les accions que 
s’han impulsat per a fer efectiva la Moció, així com la previsió de desenvolupament 
–o el termini previst per a realitzar-les– d’altres actuacions que contribueixen a do-
nar compliment als objectius que s’especifiquen a la Moció.

Barcelona, 27 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Us faig saber que pel què fa a les places amb finançament públic a les demarca-

cions de Girona i Terres de l’Ebre, el Govern està incrementant les places adreçades 
als diferents col·lectius en funció de la programació territorial i sempre tenint en 
compte la disponibilitat pressupostària i la lliure elecció dels usuaris. Per altra ban-
da, el Govern incrementarà, també, les places per a persones amb discapacitat amb 
finançament públic a les demarcacions de Barcelona, Tarragona i Lleida. Altrament, 
d’acord amb la realitat pressupostària actual i en el marc dels criteris estratègics 
establerts, s’ha prioritzat el desenvolupament i ampliació de serveis alternatius als 
centres residencials assistencials i als habitatges tutelats.

El Departament ha presentat en temps i forma els informes de compliment de 
les mocions 28/XI i 48/XI. En relació als anomenats «diners de butxaca» segueix la 
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tramitació esperada i, durant aquest mes de juliol, es produiran pagaments als des-
tinataris pertinents. En un altre ordre de coses el Departament ha presentat un nou 
aplicatiu que permet als ciutadans que estan a l’espera d’accés a un recurs residen-
cial poder consultar la posició en la que es troben en tot moment.

Control del compliment de la Resolució 551/XI, sobre la introducció 
de la tècnica de substitució valvular aòrtica per via percutània en la 
cartera de serveis del Servei Català de la Salut
290-00515/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67924 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 551/XI, sobre la 
introducció de la tècnica de substitució valvular aòrtica per via percutània en la car-
tera de serveis del Servei Català de la Salut (tram. 290-00515/11), us informo del 
següent:

Pel que fa a l’apartat a), sobre la introducció de la tècnica de substitució valvu-
lar aòrtica per via percutània (TAVI) en la cartera de serveis del Servei Català de 
la Salut (CatSalut), cal assenyalar que el recanvi valvular aòrtic per via percutània 
(TAVI) és una tècnica en desenvolupament que està inclosa en la cartera de serveis 
pública i que és indicada per un equip de valoració cardíaca en els casos en què la 
tècnica quirúrgica està contraindicada o és d’elevat risc.

El Pla Director de Malalties de l’Aparell Circulatori (PDMAC) va crear l’any 
2015 un grup de treball, conjuntament amb les societats científiques de cardiologia 
i de cirurgia cardíaca, per tal de consensuar les indicacions de TAVI i els requeri-
ments que han de complir els centres per a poder realitzar-la.

El document resultant va ser presentat al CatSalut durant el primer trimestre de 
2016. El CatSalut va aprovar la Instrucció 06/2016, de 22 de setembre de 2016. Im-
plantació del procediment d’implant transcatèter de pròtesis valvulars aòrtiques al 
Catsalut, la qual va entrar en vigor l’1 d’octubre de 2016.

Aquesta instrucció, a banda de recollir les indicacions per a TAVI i els requisits 
i condicions dels centres per a poder realitzar aquest procediment, establia una sec-
torització del territori amb 5 centres de referència, que són els que tenen servei de 
cirurgia cardíaca.

Quant a l’apartat b), relatiu a la creació d’un grup de treball per establir les indi-
cacions actuals del tractament percutani de la estenosi aòrtica severa, tal com s’ha 
esmentat al tercer paràgraf, es va crear el grup de treball format per professionals 
experts en cardiologia, hemodinàmica i cirurgia cardíaca, designats per les socie-
tats científiques catalanes de cardiologia i cirurgia cardíaca, així com experts con-
vidats pel PDMAC i de l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya 
(AQuAS).

Aquest grup va consensuar, a partir de les guies de pràctica clínica i les reco-
manacions de les societats científiques nacionals i internacionals, les indicacions de 
TAVI per a tots els centres de Catalunya, que han estat incorporades a la Instrucció 
06/2016, de 22 de setembre de 2016.

En termes generals es considera la TAVI com a tractament d’elecció en els ma-
lalts amb estenosi aòrtica severa simptomàtica que presentin una adequada qualitat 
de vida i una esperança de supervivència superior a un any, un cop desestimada la 
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cirurgia cardíaca per part d’un equip multidisciplinari. Entre els criteris que defi-
neixen la contraindicació quirúrgica, a banda dels criteris anatòmics, s’inclouen els 
pacients amb alguna comorbiditat que contraindiqui o faci la circulació extracorpò-
ria de risc elevat, així com la comorbiditat global elevada, sovint associada a l’edat 
avançada.

Amb referència a l’apartat c), sobre l’encàrrec en aquest grup de treball, de ma-
nera coordinada amb l’AQuAS, d’una valoració prospectiva de la incidència prevista 
de l’estenosi aòrtica greu a Catalunya, en el marc del grup de treball promogut pel 
PDMAC, es va encarregar a l’AQuAS una estimació del volum de persones amb es-
tenosi aòrtica severa potencialment candidats a TAVI a Catalunya.

L’any 2016 el nombre de TAVI s’ha incrementat de forma important, arribant a 
234, el que suposa pràcticament el doble del nombre de procediments realitzats el 
2015. L’estudi de l’AQuAS calculava que el nombre de candidats a TAVI a Catalu-
nya, amb les indicacions actuals, es situa al voltant dels 300 procediments anuals. 
Es preveu arribar a aquesta xifra el 2017.

En relació a l’apartat d), concernent a l’elaboració d’una llista d’espera única en 
la qual s’incloguin tots els pacients pendents de tractament per la patologia d’este-
nosi aòrtica valvular, cal indicar que tots els pacients afectats per patologies cardio-
vasculars susceptibles d’alguna intervenció quirúrgica són inclosos en llista d’espera 
amb independència de la via d’abordatge terapèutic, que en cap cas suposa un motiu 
de discriminació a efectes d’inclusió en la llista d’espera.

Els pacients s’inclouen en la llista d’espera una vegada que han estat avaluats i 
s’ha indicat el procediment terapèutic més adequat. Els pacients als quals s’indica la 
tècnica quirúrgica oberta són diferents d’aquells als quals s’indica la percutània, ja 
que aquesta es realitza precisament en aquells per als qui la tècnica quirúrgica està 
contraindicada o és d’elevat risc.

Atès que es fan en llocs diferents i per part de professionals diferents, els pa-
cients s’inclouen en la llista d’espera de la tècnica indicada en cada cas. Cal tenir en 
compte que aquesta tècnica s’inclou dins el bloc de llista d’espera de procediments 
de cirurgia cardíaca valvular i coronària (termini de garantia de 90 dies).

Sobre l’apartat e), relatiu a l’establiment d’un programa específic adreçat a la 
introducció, valoració i seguiment de la tècnica TAVI, la Instrucció 06/2016 del 
CatSalut que regula la implantació del procediment de TAVI als centres públics de 
Catalunya preveu la creació d’un registre que contingui la informació sobre els pa-
cients atesos, les indicacions i els procediments realitzats, amb la finalitat de mo-
nitorar l’activitat realitzada i els resultats d’aquesta, així com avaluar la qualitat de 
l’atenció prestada.

D’acord amb els criteris i les recomanacions de les societats científiques, el se-
guiment i l’avaluació de les dades del registre han de permetre també disposar d’in-
dicadors que permetin monitorar l’evolució de l’activitat global i de cada centre 
hospitalari de referència i el compliment dels criteris establerts per a les indicaci-
ons, així com els criteris per a la inclusió i prioritat temporal dels pacients a la llista 
d’espera.

Així mateix, el registre ha de permetre obtenir indicadors, tant de la qualitat del 
procés assistencial com dels resultats obtinguts, tant a l’alta hospitalària com pos-
teriorment, incloent, entre d’altres, les complicacions, la mortalitat ajustada per risc 
i la valoració de l’impacte sobre la funcionalitat i la qualitat de vida dels pacients.

El CatSalut, conjuntament amb el PDMAC, ha establert un sistema de seguiment 
i avaluació de l’atenció i del procés assistencial, i dels seus resultats, a l’efecte de 
detectar possibles millores i proposar les mesures corresponents. Amb aquesta fina-
litat, es crearà una comissió de seguiment en la que participaran professionals assis-
tencials per tal d’avaluar el grau de compliment de les indicacions i requeriments 
especificats en la instrucció, així com dels resultats obtinguts.
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Actualment s’està treballant en el desenvolupament del registre de TAVI, que 
entrarà en funcionament l’últim trimestre de 2017, recollint les dades retrospectiva-
ment de tot l’any 2017.

Pel que fa a l’apartat f), sobre la fixació dels criteris que han de complir els cen-
tres públics per a poder dur a terme la tècnica de substitució valvular aòrtica per via 
percutània, tal com s’ha exposat amb anterioritat, el grup de treball creat pel PD-
MAC també va definir i consensuar els requisits que haurien de complir els centres 
i els operadors per a poder realitzar la tècnica TAVI a Catalunya, d’acord amb els 
criteris objectius recollits a les guies clíniques de les societats científiques nacionals 
i internacionals.

Entre els criteris que varen ser consensuats pel grup de treball, els més impor-
tants són l’existència d’un servei de cirurgia cardíaca al propi centre i l’existència 
d’un equip multidisciplinari, anomenat heart team, per assegurar la selecció adequa-
da dels pacients per a TAVI, d’acord amb els documents de consens de les societats 
científiques europees i americanes sobre el tractament de les valvulopaties.

Aquest equip multidisciplinari ha d’estar format, com a mínim, per un cardiòleg 
clínic, un cardiòleg intervencionista expert en TAVI, i un cirurgià cardíac, encara 
que és recomanable que, a més, formin part del comitè un especialista en imatge 
cardíaca, un anestesista i un geriatra o internista.

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

Control del compliment de la Resolució 558/XI, sobre les cambres de 
comerç
290-00522/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67934 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 558/XI, sobre les 
cambres de comerç (tram. 290-00522/11), us informo del següent:

Després de l’aprovació per part del Govern de la memòria de l’Avantprojecte de 
llei de les cambres de comerç, indústria, serveis i navegació de Catalunya i de la 
Cambra General de Catalunya, el text de l’Avantprojecte de llei es troba en un estat 
molt avançat d’elaboració. La proposta de text articulat actual ha estat treballada els 
darrers mesos internament en l’àmbit de Govern i debatuda també amb la represen-
tació de les cambres catalanes, amb l’objectiu de trobar línies de consens.

En el text actual d’aquest avantprojecte de llei es manté el mateix nivell de repre-
sentativitat que tenen les cambres de comerç actualment i s’incrementa el seu nivell 
d’autonomia, ja que es limita l’acció de tutela administrativa que actualment preveu 
la normativa vigent.

En relació amb el fet que s’asseguri un sistema de finançament suficient a les 
cambres de comerç, l’actual text articulat de l’Avantprojecte de llei no només recull 
les fonts de finançament de l’actual Llei 14/2002 de Cambres de Catalunya, i les de 
la legislació bàsica de l’Estat, sinó que incorpora noves fonts de finançament pro-
vinents d’altres recursos.



BOPC 492
18 d’agost de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 43 

Tanmateix, i tal com es va exposar en seu parlamentària el passat 12 de juliol, 
el text de l’Avantprojecte de llei té previst iniciar la seva tramitació a primers de se-
tembre amb l’objectiu de passar el període d’exposició pública a finals de setembre.

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

Control del compliment de la Resolució 564/XI, sobre la creació 
d’una xarxa d’unitats de cures pediàtriques pal·liatives
290-00528/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68049 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 564/XI, sobre la 
creació d’una xarxa d’unitats de cures pediàtriques pal·liatives (tram. 290-00528/11), 
us informo del següent:

D’acord amb la línia 6.4 del Pla de Salut de Catalunya 2016-2020, que fa refe-
rència al model organitzatiu d’atenció integral a la població adulta i infantil amb ne-
cessitats pal·liatives i en situació de final de vida, s’ha elaborat el document de Bases 
per al desenvolupament del model pediàtric d’atenció al final de la vida a Catalunya, 
el qual es planteja com al punt de partida per a altres documents i eines operatives 
que seran indispensables per a la implementació d’aquest model.

Es defineixen un conjunt de 60 recomanacions, 42 recomanacions generals, 10 re-
comanacions específiques per a determinats grups de població susceptibles a cures 
pal·liatives pediàtriques (perinatals i malalties minoritàries) i 8 recomanacions especí-
fiques per a diferents àmbits assistencials, per a assolir aquelles garanties que han estat 
identificades i prioritzades com a imprescindibles per oferir a la població pediàtrica 
una atenció pal·liativa de qualitat.

En l’elaboració d’aquest document han participat per professionals del Departa-
ment de Salut, del Servei Català de la Salut (CatSalut), de proveïdors de serveis i de 
societats científiques, així com per persones representants de la societat civil i les 
associacions de pacients i familiars.

El document recull la visió dels professionals, pacients i cuidadors respecte a 
les cures pal·liatives pediàtriques a Catalunya que es va obtenir a través de grups de 
treball presencials i telemàtics i mitjançant els quals es van poder identificar aspec-
tes claus que el model pediàtric d’atenció pal·liativa ha de considerar i cobrir: àrea 
clínica; atenció centrada en la persona; competència professional; cuidar al cuida-
dor; equitat, accessibilitat, continuïtat i proximitat; atenció domiciliària; coordina-
ció assistencial; avaluació, millora, innovació i recerca i; adequació estructural i 
tecnològica.

Actualment el CatSalut ha iniciat el treball sobre els criteris i elements operatius 
per a la implementació d’aquest model de cures pal·liatives pediàtriques a Catalunya.

Així mateix, d’acord amb les Bases per al desenvolupament del model pediàtric 
d’atenció al final de la vida a Catalunya, la coordinació entre els diferents nivells i 
recursos assistencials és una de les prioritats essencials.

Encara que són diferents els àmbits, nivells i recursos assistencials que inter-
venen o poden intervenir en l’atenció que requereix el nen o jove amb necessitats 
pal·liatives i la seva família, la majoria de l’atenció i de defuncions de la població 
pediàtrica es produeixen a l’hospital d’aguts.
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Tot i això, en el document de Bases es plantegen recomanacions per a comptar 
amb un model organitzatiu el més equitatiu possible, que tingui en compte la dis-
persió geogràfica i la organització dels recursos, requereix l’establiment d’acords i 
circuïts d’atenció i derivació, organitzant tots els recursos disponibles d’una manera 
integral i integrada.

En la implementació del model de cures pal·liatives pediàtriques a Catalunya el 
Departament de Salut i el CatSalut potenciaran aquelles iniciatives i accions per ga-
rantir i crear les condicions òptimes que facin possible la coordinació assistencial 
i la implicació activa de tots els professionals i recursos disponibles, especialment 
dels professionals i recursos hospitalaris i domiciliaris.

Barcelona, 2 d’agost de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut

Control del compliment de la Resolució 645/XI, sobre el tancament 
de la central nuclear de Santa María de Garoña
290-00606/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67935 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 645/XI, sobre el 
tancament de la central nuclear de Santa María de Garoña (tram. 290-00606/11), us 
informo del següent:

En data 26 de juny de 2017, el conseller d’Empresa i Coneixement Jordi Baiget 
va enviar una carta al ministre d’Energia, Turisme i Agenda Digital, de la qual us 
envio còpia, per tal de donar-li trasllat del contingut d’aquesta resolució i sol·licitar-li 
que la prengui en consideració.

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

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

Control del compliment de la Resolució 697/XI, sobre el funcionament 
del telèfon «Infància respon»
290-00657/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 67788 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Resolució 697/XI sobre el funcionament 
del telèfon «Infància respon», us trameto amb aquest escrit el resum de les accions 
que s’han impulsat per a fer efectiva la Resolució, així com la previsió de desenvo-
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lupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar 
compliment als objectius que s’especifiquen a la Resolució.

Barcelona, 27 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
Per a donar compte d’aquesta resolució us informo que el Departament d’Ense-

nyament ha dissenyat una campanya per donar a conèixer el servei telefònic entre 
tots els menors d’edat, la campanya sensibilitza sobre les situacions d’assetjament 
als centres educatius, el ciberassetjament i altres maltractaments o abusos sexuals a 
infants i adolescents, es destaca de manera directa que davant de qualsevol sospita 
de bullyng, abús o maltractament el menor d’edat no dubti a trucar immediatament 
al telèfon 116 111 abans no sigui massa tard, deixant clar que funciona les 24 h, 365 
dies i que no deixa rastre, es confidencial i gratuït.

La campanya es difondrà a tots els centres educatius per garantir l’accés a aques-
tes eines de tots els menors que pateixin situacions de maltractament.

Per altra banda, el telèfon 116 111 és gratuït els operadors han de seguir la Re-
solució de 12 de gener de 2010, de la «Secretaría de Estado de Telecomunicaciones 
y para la Sociedad de la Información», per la que s’atribueix el número telefònic 
116111 al servei línia d’ajuda a la infància (BOE, núm. 22, 26-1-2010, pàg. 7493-
7497).

Tal i com queda recollit a la disposició setena punt cinc d’aquesta resolució:
«5. Al objeto de proteger el derecho a la intimidad de los usuarios, las comuni-

caciones dirigidas al número 116111 serán anónimas. Por tanto, no podrán figurar 
en las facturas detalladas confeccionadas por los operadores, ni se podrá facilitar 
a las entidades prestadoras del servicio «Línea de ayuda a la infancia» la identifi-
cación del número llamante, salvo que éstas hayan solicitado expresamente la iden-
tificación de las llamadas maliciosas o molestas, una vez interpuesta la denuncia 
policial pertinente.»

Per últim, us informo que a la memòria de l’any 2016 del servei «Infància res-
pon» és accessible al següent enllaç:

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescen-
cia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/maltractaments_dinfants_i_adoles-
cents/infancia_respon/telefon_infancia_respon_116_111/

Alhora, al final de la memòria 2016 es publica el llistat de professionals i titula-
cions necessàries per a treballar en l’atenció d’aquesta línia telefònica.

4.50.02. Compliment de mocions

Control del compliment de la Moció 46/XI, sobre les polítiques per a 
la gent gran
390-00046/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 67982 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 als punts que falten per complementar la Moció 

http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/maltractaments_dinfants_i_adolescents/infancia_respon/telefon_infancia_respon_116_111/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/maltractaments_dinfants_i_adolescents/infancia_respon/telefon_infancia_respon_116_111/
http://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/infancia_i_adolescencia/proteccio_a_la_infancia_i_ladolescencia/maltractaments_dinfants_i_adolescents/infancia_respon/telefon_infancia_respon_116_111/
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46/XI, sobre les polítiques per a la gent gran (tram. 390-00046/11), us trameto amb 
aquest escrit el resum de les accions que s’han impulsat per a fer-la efectiva.

Barcelona, 31 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
En compliment de la Moció 46/XI i de la Resolució 619/XI, el Departament de 

Treball ha iniciat a través d’acord de govern la tramitació de l’avantprojecte de llei 
per a l’adaptació de la societat catalana a l’envelliment.

En un altre de coses us faig saber que, des de la Direcció General de Joventut del 
departament, s’acompanya i es fomenta el treball intergeneracional entre la població 
jove i la gent gran, sobretot donant suport a través del suport als Plans Locals de Jo-
ventut, a activitats i actuacions que precisament van encaminades a impulsar aquest 
tipus de vincle, de coneixement i de interacció.

Així mateix, també s’ha tingut contacte amb la FATEC, la Federació d’Associ-
acions de Gent Gran de Catalunya, per tal de treballar projectes conjunts i col·labo-
racions que puguin sorgir.

En el marc dels programes socials dels Albergs, s’ha inclòs per primera vegada 
en aquest 2017 al Programa Vacances en Família (organitzat per l’Agència Catalana 
de la Joventut i amb voluntat de facilitar les vacances familiars de la ciutadania de 
Catalunya als albergs de la XANASCAT) un descompte per a les persones majors 
de 65 anys, per tal de fomentar les activitats familiars també amb la participació 
dels avis i àvies. Aquesta és una posta novedosa, que de ben segur contribueix a 
aquest vincle, interacció i coneixement i transferència de coneixement de les dife-
rents generacions. Et passo el link de la nota que entre altres coses, explica això: 
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/joventut/notapremsavw/298491/ca/pro-
grama-vacances-familia-xarxa-dalbergs-generalitat-inclusiu-social-2017.do

Incorporació majors de 65 anys al programa general: La novetat principal que 
incorpora el programa general tal i com ha exposat la responsable de Joventut, és 
que els familiars directes majors de 65 anys s’incorporen al programa i podran par-
ticipar de l’estada familiar. «A més de posar en valor el temps que comparteixen pa-
res i fills i intensificar els seus vincles afectius, també volíem facilitar les relacions 
intergeneracionals», ha detallat la directora general. D’aquesta manera, els majors 
de 65 anys gaudiran d’un 50% de descompte sobre el preu del programa.

Finalment, conjuntament amb la DGF i la DGACC, s’ha impulsat el Pla de Men-
toria social per a persones grans, que contempla una modalitat que ve a donar a res-
posta a la Moció i que fa referència a «Voluntariat de joves amb persones grans». El 
contingut, el calendari i tot plegat té la info la Roser Galí. Però en tot cas, s’ha fet 
molta feina de construcció del projecte i d’enquesta de les entitats, també juvenils 
per poder dissenyar el pla [...] entre altres.

Per altra banda, us faig saber, també, que des del Departament d’Ensenyament 
s’impulsen actuacions vàries per donar a conèixer als alumnes què és l’envelliment 
a través dels tres flancs següents i que es detallen més avall:

– Incorporació de continguts a desenvolupar el currículum en l’àmbit de cultura 
i valors ètics.

– Formació del professorat en relació a les competències bàsiques en els diversos 
àmbits curriculars.

– Facilitar d’informació recursos i eines a les famílies que puguin resultar útils 
en la tasca educativa a cada una de les etapes evolutives dels fills.

Alhora, en relació amb la sensibilització i prevenció; us faig avinent que s’ha do-
tat els centres educatius de secundària dels documents de competències bàsiques en 
l’àmbit de cultura i valors ètics amb la finalitat d’ajudar els centres a l’hora de des-
envolupar el currículum en aquest àmbit.

http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/joventut/notapremsavw/298491/ca/programa-vacances-familia-xarxa-dalbergs-generalitat-inclusiu-social-2017.do
http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/joventut/notapremsavw/298491/ca/programa-vacances-familia-xarxa-dalbergs-generalitat-inclusiu-social-2017.do
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I s’ha posat a disposició del professorat una proposta curricular que conté, a 
més, competències relatives al respecte a un mateix i als altres, a la gestió assertiva i  
cooperativa dels conflictes interpersonals i al desenvolupament de les habilitats per 
al diàleg que promoguin la cultura de pau.

Pel què fa al treball en l’àmbit de la dimensió personal del professorat s’impulsen 
diferents habilitats agrupades en les següents competències:

– Competència 1. Actuar amb autonomia en la presa de decisions i ser responsa-
ble dels propis actes.

– Competència 2. Assumir actituds ètiques derivades de la Declaració Universal 
dels Drets Humans.

– Competència 3. Qüestionar-se i usar l’argumentació per superar prejudicis i 
consolidar el pensament propi.

– Competència 4. Identificar els aspectes ètics de cada situació i donar-hi respos-
tes adients i preferentment innovadores.

Alhora es treballa en la dimensió interpersonal s’estableixen les següents:
– Competència 5. Mostrar actituds de respecte actiu envers les altres persones, 

cultures, opcions i creences.
– Competència 6. Aplicar el diàleg i exercitar totes les habilitats que comporta, 

especialment per a la solució de conflictes interpersonals i per propiciar la cultura 
de la pau.

També es treballa la dimensió sociocultural amb les següents agrupacions de 
competències:

– Competència 7. Comprendre i valorar el nostre món a partir de les arrels cultu-
rals que l’han configurat

– Competència 8. Copsar les dimensions ètiques dels grans relats literaris i de 
les obres artístiques.

– Competència 9. Analitzar críticament l’entorn (natural, cientificotecnològic, 
social, polític, cultural) des de la perspectiva ètica, individualment i de manera col-
lectiva.

– Competència 10. Realitzar activitats de participació i de col·laboració que pro-
moguin actituds de compromís i democràtiques.

En relació amb la formació permanent dels professionals de l’educació, informa-
ció i formació del professorat en relació a les competències bàsiques en els diversos 
àmbits curriculars; us faig saber que es treballa a partir del plantejament de models 
transferibles de Servei comunitari col·laboració i cooperació amb exemples d’acci-
ons, amb activitats didàctiques i recursos, que es poden dur a terme amb els alum-
nes en el marc d’un projecte de servei a la gent gran.

Per últim, en relació amb les famílies, per tal que aquestes disposin d’informa-
ció, recursos i eines per a Educar i créixer en família, es pot consultar a l’enllaç:

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/
En aquest espai es disposa d’informació, orientacions i recursos que poden ser 

d’utilitat en la tasca educativa a cada una de les etapes evolutives dels fills.

http://familiaiescola.gencat.cat/ca/
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Control del compliment de la Moció 96/XI, sobre els criteris 
d’avaluació de les baixes laborals
390-00096/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 68033 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 96/XI, sobre els criteris d’avaluació 
de les baixes laborals (tram. 390-00096/11), us informo del següent:

Pel que fa a l’apartat a), a continuació es mostren els resultats de l’estudi que va-
lora els episodis de nova baixa mèdica posteriors a una alta per inspecció.

S’han unificat els punts 1er i 2n atès que el concepte mèdic de recaiguda només 
inclou els nous episodis en els 6 mesos posteriors a una alta mèdica, tant si aques-
ta alta és per inspecció com si és expedida per un metge d’atenció primària (AP), 
motiu pel qual no es poden incloure els 12 mesos posteriors, tal com es demana en 
el punt 1.

Quan l’interval de temps és superior a 6 mesos es considera que l’episodi no és 
recaiguda del episodi previ, sinó un episodi nou.

Atès que les recaigudes es produeixen amb posterioritat a qualsevol alta mèdica, 
tant si ha estat emesa per inspecció com pels metges d’AP, s’ha fet un estudi com-
paratiu de la taxa de recaigudes, analitzant totes les noves baixes en el període de  
6 mesos posteriors a l’alta mèdica.

Es considera recaiguda si, a més de presentar-se en el concepte temporal de 6 
mesos, es compleix que la nova incapacitat temporal (IT) coincideix amb el primer 
diagnòstic (condicionant mèdic). Tant els metges d’AP com els metges inspectors 
indiquen si una nova IT és recaiguda o no.

L’estudi assenyala que el percentatge de recaigudes posteriors a una alta per ins-
pecció, en l’exercici 2016, és del 8,1% i la dels metges d’AP és del 7,3%.

És habitual que el metge d’AP tracti més processos aguts i curts que el metge 
de la Subdirecció General d’Avaluacions Mèdiques (SGAM), per tant és raonable 
que la taxa de recaigudes sigui lleugerament inferior.

D’altra banda, el metge de l’SGAM acostuma a tractar processos més llargs i 
amb possible cronicitat, motiu pel qual l’índex de recaiguda d’aquests malalts pot 
ser una mica superior.

Per fer una comparativa més ajustada s’han triat dos grups diagnòstics (malalties 
mentals i malalties osteo-musculars), les quals tenen una representació important 
tant per al metge d’AP com per al metge de l’SGAM, i s’han calculat les seves taxes 
de recaiguda.

En el grup de malalties mentals, les recaigudes després d’una alta per inspecció 
són del 7%, mentre que després d’una alta del metge d’AP són de l’11,7%.

En el cas de les malalties osteo-musculars la taxa de recaigudes després d’una 
alta per inspecció és del 9,2%. Així mateix, la taxa de recaigudes després de l’alta 
expedida pel metge d’AP és del 9,0%.

Tenint en compte que les poblacions assistides pels dos col·lectius de professio-
nals són força diferents, es considera que la diferència de taxes no indica diferèn-
cies en els criteris mèdics utilitzats en el moment de donar una alta o de valorar una 
possible recaiguda.

A la vista dels resultats de l’estudi, amb unes taxes tant poc significatives, no es 
contempla l’elaboració d’un programa de prevenció específic.

Quant a l’apartat b), el mecanisme públic de control de garanties de les propostes 
d’alta de la incapacitat temporal que fan les mútues, s’està realitzant mitjançant la 
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revisió de la documentació aportada, així com de l’estudi de la seva argumentació 
per part del servei públic de salut, tant a nivell de la inspecció mèdica com de l’AP.

Respecte l’apartat c), no hi ha cap conveni vigent entre l’Institut Nacional de la 
Seguretat Social (INSS) i el Departament de Salut. Actualment, s’estan realitzant 
negociacions entre l’INSS i aquest Departament per acordar el seu contingut. Mal-
grat això, el Departament de Salut garanteix l’avaluació de les incapacitats laborals 
temporals o permanents utilitzant únicament criteris mèdics.

Sobre l’apartat d), en l’acte d’avaluació mèdic de l’aptitud per a treballar, sempre 
es té en compte l’estat de salut del treballador o treballadora en relació al seu lloc de 
treball i, si estan disponibles, s’avaluen específicament els riscos del lloc de treball 
que ocupa.

Amb referència a l’apartat e), en el supòsit que un pacient estigui disconforme 
amb la decisió d’alta per inspecció, disposa del mecanisme jurídic de reclamació, 
que activa la revisió del seu cas per un facultatiu diferent del qui hagués emès l’alta.

Amb relació a l’apartat f), existeixen mecanismes de coordinació entre les Uni-
tats de Salut laboral, els serveis de prevenció i l’Autoritat Laboral i Sanitària per al 
traspàs d’informació sobre les condicions de treball a les quals s’ha d’incorporar la 
persona avaluada.

Pel que fa a l’apartat g), la normativa vigent no preveu ni contempla la possibili-
tat d’una reincorporació parcial o progressiva al lloc de treball. Així, l’article 5 del 
Reial decret 625/2014, de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats aspectes de la 
gestió i control dels processos per incapacitat temporal en els primers tres-cents sei-
xanta-cinc dies de la seva durada, estableix que l’alta és efectiva de forma immedia-
ta l’endemà de la seva expedició, sense perjudici que el treballador o la treballadora 
pugui seguir rebent assistència sanitària, de manera que l’alta mèdica determina la 
obligació que el treballador es reincorpori al seu lloc de treball el mateix dia que 
produeix els efectes. Mentre aquesta normativa no sigui modificada, la Generalitat 
de Catalunya no té competències per elaborar un protocol que permeti la reincorpo-
ració al treball de manera gradual.

Quant a l’apartat h), la Secretaria de Salut Pública del Departament de Salut s’es-
tà treballant activament per desenvolupar el Sistema d’Informació i Vigilància Epi-
demiològica de Salut Laboral (SIVEL).

El SIVEL inclou la implementació d’una plataforma telemàtica de comunicació 
de sospites de malalties relacionades amb el treball i el desenvolupament d’una nor-
mativa reguladora.

Els objectius del SIVEL són:
– Desenvolupament del sistema de comunicació de sospites de malalties relacio-

nades amb el treball.
– Detecció i gestió de les sospites de malalties relacionades amb el treball pel 

seu reconeixement.
– Compartir el circuit i la informació entre els diferents agents (atenció primària, 

serveis de prevenció de riscos laborals, unitats de salut laboral, mútues col·laborado-
res amb la seguretat social i l’SGAM).

– Monitorar el procés que permeti el seu seguiment i la seva gestió.
– Agilitat i eficiència del procés, evitant desplaçaments i tràmits dels pacients, 

reducció de visites i de duplicitats en les proves.
– Prevenció del risc en el lloc de treball i reconeixement dels drets.
El SIVEL serà aplicable:
– Als facultatius que presten serveis en les institucions sanitàries públiques del 

sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT).
– Als facultatius dels Serveis de Prevenció de Riscos Laborals, aliens, propis o 

mancomunats, que desenvolupen les competències de la medicina del treball i la 
seva activitat a Catalunya.
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– A les Unitats de Salut Laboral de l’Agència de Salut Pública de Catalunya 
(ASPCAT).

– Als facultatius de les mútues col·laboradores de la Seguretat Social que actuen 
respecte a les contingències professionals a Catalunya.

– Als facultatius avaluadors de l’SGAM.
Quan, en l’exercici de les seves funcions, els facultatius que presten serveis en 

les institucions sanitàries públiques del SISCAT, els facultatius sanitaris dels serveis 
de prevenció de riscos laborals i els facultatius avaluadors de l’SGAM tinguin co-
neixement de l’existència d’una malaltia professional ho comunicaran a l’ASPCAT 
a través de la plataforma telemàtica.

L’ASPCAT, amb la comprovació prèvia dels requisits necessaris, traslladarà les 
comunicacions de les sospites de malalties professionals, als efectes oportuns, a la 
corresponent entitat gestora o col·laboradora de la Seguretat Social que assumeixi 
la protecció de les contingències professionals.

La comunicació de sospites de malalties professionals es realitzarà via electròni-
ca, a través de l’aplicació informàtica del SIVEL.

Les mútues col·laboradores de la Seguretat Social adaptaran els seus sistemes 
d’informació i registre per possibilitar la recepció de dites comunicacions, així com 
el retorn d’informació sobre la decisió adoptada.

En el cas que la resposta de la mútua col·laboradora de la seguretat social, con-
sideri que la patologia causant es de caràcter comú i es derivi la gestió del cas al 
servei públic de salut, es procedirà a valorar l’argumentació de la mútua per part de 
la Unitat de Salut Laboral corresponent i si aquesta argumentació es considera poc 
raonada o existeixen discrepàncies s’instarà el cas a l’SGAM a través de l’ASPCAT 
per a la determinació de la consideració de la contingència d’acord el que preveu 
l’article 3 del Reial decret 625/2014 de 18 de juliol, pel qual es regulen determinats 
aspectes de la gestió i el control dels processos per incapacitat temporal en els pri-
mers tres-cents seixanta-cinc-dies de la seva durada.

La resolució que dictamini l’INSS establirà el caràcter comú o professional de la 
contingència i la corresponent assumpció de les prestacions tant econòmiques com 
d’assistència sanitària, derivades de la mateixa.

S’establiran els mecanismes de comunicació necessaris per garantir la informa-
ció al treballador/a durant tot el procés i s’adoptaran les mesures que siguin neces-
sàries per assegurar la confidencialitat, seguretat i integritat de les dades, reconeguts 
en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter 
personal.

Els serveis de prevenció de riscos laborals col·laboraran amb els facultatius que 
presten serveis en les institucions sanitàries públiques de la Generalitat per a la de-
tecció de sospites de malalties professionals, així com per a la seva millor gestió, 
prevenció i tractament, i són les Unitats de Salut Laboral de l’ASPCAT, les compe-
tents per coordinar dita col·laboració.

Es crearà la Comissió de Seguiment del Sistema d’Informació i Vigilància Epi-
demiològica de Salut Laboral (SIVEL), formada per representants dels organismes 
que participen, la qual vetllarà pel funcionament correcte del sistema detectant ne-
cessitats i elaborant i canalitzant les propostes per a l’adequat funcionament i mi-
llora d’aquest.

Amb referència a l’apartat i), el procediment de validació d’una nova baixa dins 
els 180 dies posteriors a una alta per inspecció està sent modificat per tal que el sis-
tema informàtic permeti als metges d’AP fer directament les baixes que no es cor-
responguin amb el mateix procés durant aquest període. Aquest procediment està 
ja desenvolupat i en fase d’ajustament de la seva implementació a tots els diferents 
proveïdors d’AP.

Sobre l’apartat j), relatiu al procés de revisió de la carta de Drets i Deures dels 
pacients, en primer terme cal indicar que en aquest apartat s’han inclòs aspectes que 
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no són propis de l’esmentada carta. A continuació es desenvolupen els 7 punts in-
closos en aquest apartat:

1r. Actualment, a l’SGAM es garanteix el dret dels pacients a entrar acompa-
nyats a la consulta, sempre que no s’entorpeixi el normal funcionament de la visita 
d’avaluació o hi hagi alguna causa que faci desaconsellable la presència de l’acom-
panyant. Cal tenir present que la tasca d’avaluació no és un acte mèdic assistencial.

2n. L’informe mèdic recull tota la motivació de l’actuació realitzada, i la seva 
elaboració no pot ser immediata en el moment de la visita d’avaluació, atès que re-
quereix d’un temps mínim d’elaboració, incloent-hi els resultats de les proves i d’al-
tres informes. Quan el treballador demana disposar de l’informe mèdic, es procura 
que li arribi al més aviat possible pels mitjans disponibles, ja sigui lliurant-lo pre-
sencialment o per correu ordinari certificat. Actualment, i en la línia de l’adaptació 
als requeriments de l’administració electrònica, s’està treballant per desenvolupar 
el que disposa la llei, de manera que el ciutadà pugui escollir el canal mitjançant el  
qual vol rebre la documentació demanada. D’aquesta manera, si el ciutadà dóna  
el seu consentiment, se li podria fer arribar mitjançant correu electrònic tant bon 
punt està finalitzat.

3r. L’SGAM cita directament al pacient quan així ho estima necessari el metge 
avaluador o en els casos en que l’SGAM actua d’ofici. Tanmateix, quant l’SGAM 
atén les peticions de les entitats gestores i col·laboradores de la Seguretat Social, atès 
l’elevat volum de cites i la complexitat del procediment, funcionalment no és possi-
ble que l’SGAM realitzi aquestes citacions.

4t. Actualment, s’està treballant en la re-definició dels perfils i les competències 
professionals del personal que ha de formar part de la unitat d’atenció a l’usuari, així 
com en l’adequació del dimensionament i la jornada de treball.

5è. Als ciutadans que manifesten una situació de desprotecció se’ls facilita la in-
formació disponible sobre els òrgans als quals poden adreçar-se. S’adoptaran mesu-
res per a millorar aquesta informació, que, entre d’altres, permetin incloure la incor-
poració d’un o més treballadors socials per tal que puguin atendre aquests usuaris.

6è. La normativa vigent en matèria de l’abonament als usuaris de les despeses 
per desplaçaments (Ordre TIN 971/2009), determina que aquesta competència cor-
respon a l’entitat gestora de la prestació, sigui mútua o sigui INSS, és a dir, el qui 
paga la prestació per la contingència determinant.

7è. El Consell Assessor a què fa referència aquest punt de la moció es reuneix 
periòdicament, i és un espai de participació on es valoren les aportacions i les pro-
postes de tots els seus membres. Hi són representats diferents òrgans de la Generali-
tat, entitats proveïdores, entitats gestores, organitzacions empresarials i les organit-
zacions sindicals més representatives.

Barcelona, 28 de juliol de 2017
Antoni Comín i Oliveres, conseller de Salut
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Control del compliment de la Moció 102/XI, sobre les polítiques 
d’acollida a Catalunya
390-00102/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 67825 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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

lunya, i per tal de donar compliment a la Moció 102/XI sobre les polítiques d’aco-
llida a Catalunya (tram. 390-00102/11), us trameto amb aquest escrit el resum de les 
accions que s’han impulsat per a fer efectiva la Moció, així com la previsió de desen-
volupament o el termini previst per a realitzar altres actuacions que ajuden a donar 
compliment als objectius que s’hi especifiquen.

Barcelona, 27 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
En relació al compliment de la Resolució 306/XI les actuacions de la Generali-

tat davant la problemàtica de les persones refugiades que viuen a Catalunya són les 
següents:

– Suport a les entitats que gestionen el Programa estatal d’acollida.
– Atenció als refugiats especialment vulnerables (convocatòria de subvencions, 

convenis específics...).
– Posada en marxa del Programa català de refugi.
Un del programes que s’està impulsant des del Comitè per a l’Acollida de les 

persones Refugiades és el de menors refugiats no acompanyats, que pretén aco-
llir, mitjançant la col·laboració d’ACNUR, un grup de menors refugiats no acom-
panyats. Aquest programa també buscar proporcionar als menors la protecció i 
les atencions necessàries per a facilitar la seva complerta realització personal i la 
seva integració social i educativa. En el cas del joves d’entre 16 i 18 anys també la seva  
in tegració laboral.

En aquest sentit s’han mantingut diferents trobades amb l’administració de l’estat 
(que és qui ha de facilitar els corresponents visats), amb la Junta d’Andalusia (que ha 
posat en marxa una experiència pilot) i amb ACNUR de l’Orient Mitjà i d’Espanya.

En relació al punt 1.b, el passat 29 de juny es va trametre l’informe de compli-
ment corresponent.

En relació al punt c, el Pla de Protecció Internacional de Catalunya aprovat per 
Acord de Govern GOV/14/2014, de 28 de gener, constitueix el primer document es-
tratègic dedicat a la protecció internacional i presenta avui una clara simbiosi amb 
els objectius estratègics del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades. Des 
d’una perspectiva normativa, la protecció internacional s’ha continuat desplegant a 
través, entre d’altres, de les següents normatives:

– Decret 150/2014, dels serveis d’acollida de les persones immigrades i de les 
retornades a Catalunya.

– Acord de Govern 151/2015, de 22 de setembre, pel qual es crea el Comitè per 
a l’Acollida de les Persones Refugiades.

– Acord de Govern de 17 de novembre de 2015 pel qual es crea el programa de 
Recolzament a l’Acollida de las Persones Refugiades, prorrogat per Acord de Go-
vern de 29 de novembre de 2016.

– Operativament es va realitzar la Convocatòria de subvencions per a programes 
d’acollida de persones refugiades en situació de vulnerabilitat. El termini de presen-
tació de propostes va finalitzar el 25 d’abril d’enguany.
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La Generalitat pretén assolir els següents objectius en l’àmbit de la protecció in-
ternacional:

– Col·laborar en la promoció de vies legals i segures
– Augmentar l’ajuda humanitària
– Promoure els drets dels refugiats
– Acollir i protegir les persones refugiades a Catalunya
– Aconseguir-ne la plena inclusió
Pel que fa a l’actuació operativa, les actuacions de la Generalitat són les següents:
– Suport a les entitats socials que gestionen el Programa estatal d’acollida
– Atenció als refugiats especialment vulnerables
– Posada en marxa del programa Català de Refugi
Tot plegat amb la vinculació i el treball conjunt amb els agents de la societat civil 

implicats en la defensa de les persones necessitades de protecció internacional, amb 
l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR), amb les auto-
ritats locals i amb les autoritats competents de l’Administració de l’Estat.

En relació al desplegament d’un programa català de refugi. El Govern de la Ge-
neralitat disposa, a hores d’ara, de dos instruments estratègics per abordar les qües-
tions relatives a les persones refugiades:

1. Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades
El setembre de 2015, la Generalitat crea per l’Acord GOV/151/2015, de 22 de se-

tembre (DOGC 6963), el Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades, com a 
òrgan d’assessorament, de participació i de coordinació de les administracions pú-
bliques catalanes i de les entitats i les organitzacions socials que actuen en l’àmbit 
de l’acollida de les persones demandants de protecció internacional o refugiades a 
Catalunya.

El Comitè desenvolupa la seva activitat en 8 grups de treball on hi participen 
més de 90 actors (entitats socials, corporacions públiques, universitats, col·legis pro-
fessionals, plataformes ciutadanes...): Sensibilització/ Educació pel Desenvolupa-
ment, Inventari o Banc de Recursos, Acollida, Salut, Ocupació i Ocupabilitat, In-
fància, Gent Gran, i Àmbit Jurídic.

El Comitè té les següents funcions:
a) Deliberar i assessorar al Govern de la Generalitat sobre l’orientació general 

en matèria d’acollida de les persones sol·licitants de protecció internacional i refu-
giades a Catalunya.

b) Establir instruments de coordinació entre les actuacions de les administra-
cions públiques i les de les entitats que actuïn dins l’àmbit d’acollida de les persones 
demandants de protecció internacional o refugiades a Catalunya.

c) Fer el seguiment de l’execució dels plans i els programes en matèria d’acolli-
da de les persones sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya.

d) Formular propostes i recomanacions per millorar l’acollida de les persones 
sol·licitants de protecció internacional i refugiades a Catalunya.

e) Esdevenir un fòrum de debat per a la posada en comú de les qüestions que es 
puguin plantejar en matèria d’acollida de les persones demandants de protecció in-
ternacional o refugiades.

f) Qualsevol altra funció que li pugui encomanar la persona titular del departa-
ment competent en matèria d’immigració, relacionada amb les matèries pròpies del 
Comitè.

2. El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que treballa sobre quatre 
eixos: suport a les persones refugiades en rutes de fugida, suport als municipis de la 
ruta, planificació i gestió de l’acollida, i educació per al desenvolupament i sensibi-
lització als municipis.

El Programa Català de Refugi (PCR), instrument estratègic del la Generalitat pel 
que fa al refugi a Catalunya, es fonamenta en els eixos següents:
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– Està inspirat en el model canadenc i en experiències a Catalunya en joves im-
migrants i joves extutelats.

– Està orientat a resultats (pla individual d’activitats per a cada refugiat, PIA).
– Compta amb la participació activa de les administracions locals, les entitats 

socials, la societat civil i la ciutadania.
– Implica la ciutadania i la mentoria social.
– S’avalua i implementa amb l’Administració més propera a la ciutadania: els 

ajuntaments.
– Compta amb la cobertura de les necessitats bàsiques per part de la Generalitat.
I compta amb tres àmbits bàsics d’actuació:
1. Mentoria
– Nombre de persones que s’han presentat com a voluntàries per fer de mento-

res: 2.730.
– Formació de mentors: entrevista psicòleg + curs formació de 24 hores durada.
– Nombre de persones que han finalitzat el procés de formació: 1.247 (64 cursos). 

La resta durant el primer trimestre de 2018.
– Prova pilot: a partir de finals de juliol.
– Inici formal: 2a quinzena mes de setembre.
2. Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
Els refugiats tenen dret a la RGC amb dues condicions:
– Haver estar empadronat durant el període de temps de durada del programa 

estatal o, en qualsevol cas, un mínim d’un any.
– Complir un pla individual d’activitats determinat per l’ajuntament, de comú 

acord amb la persona refugiada, en tres àmbits: competències lingüístiques, accés 
al món laboral i establiment de vincles socials.

3. Habitatge
Tres possibles línies de treball:
a) Plenament operativa: Inventari de Recursos del Comitè per a l’Acollida de les 

Persones Refugiades: 1.092 places (BCN: 930; Girona 24; Lleida 93; Tarragona 45).
Es tracta d’un projecte ja consolidat que, a hores d’ara, ha facilitat el 40% de pla-

ces de la primera fase del programa estatal i el 27% de la segona fase.
a) En projecte: En zones amb mesa d’emergències: Ajut lloguer a través d’entitats 

socials de 300 € mensuals: 150 € de l’Agència Catalana de l’Habitatge (ajut ordinari) +  
150 € Departament T, AS i Famílies.

a) En projecte: En zones sense pressió d’habitatge: 100 habitatges rehabilitats a 
càrrec Departament T, AF i Famílies en els que les persones refugiades pagaran llo-
guer del 10%,12% o 18% dels seus ingressos en funció de la seva quantia.

En relació al punt e. Espanya ha rebut entre els anys 2015 i 2016 un total de 58 M€  
procedents del fons europeu FAMI i el Fons per a la Seguretat Interna (ISF), i en re-
brà properament 18.5 €, i encara tindrà pendents per als propers anys 254 M€. Això 
suposa que Espanya ha rebut el 20,22% del total dels fons.

El Fons d’Asil, Migració i Integració (FAMI) per al període 2014-2020 compta 
amb una assignació de 3137 M€, i suposa una ajuda financera als estats membres 
que té l’objectiu general de promoure l’eficàcia de la gestió dels fluxos migratoris, 
així com l’enfortiment i el desenvolupament d’una política comuna en matèria d’asil 
i immigració.

El model estatal no té en compte que és en l’àmbit local on realment es produeix 
la integració i que, per tant, és indispensable la col·laboració de les comunitats au-
tònomes i l’Administració local. A hores d’ara, res fa preveure que, malgrat les re-
clamacions formulades per la Generalitat i altres comunitats autònomes, una part 
d’aquests recursos es reparteixin entre les comunitats autònomes i l’Administració 
local, tot i que aquesta petició ha estat traslladada a l’Estat en nombroses ocasions. 
Tot i així la Generalitat ha incrementat de forma molt significativa els pressupostos 
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dedicats a l’atenció de les persones refugiades, que es troben repartides en diferents 
departaments.

En relació al punt f i g, aquesta activitat de denúncia s’ha realitzat reiteradament 
tant per escrit (per exemple, amb les al·legacions al projecte de protocol de coordi-
nació entre el Ministeri de Treball i Seguretat Social y les Comunitats Autònomes) 
com en jornades, encontres etc., y particularment en les trobades organitzades pel 
Ministeri amb les Comunitats Autònomes. En un altre ordre de coses l’esforç de co-
ordinació i cooperació amb el Govern de l’Estat per garantir una política més efec-
tiva d’acollida als refugiats és constant.

En relació al punt 2, la Direcció General de Contractació Pública, amb les apor-
tacions del Grup de Treball d’Aspectes Socials de la Junta Consultiva de Contrac-
tació Administrativa, format per representants de diferents Departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya, les entitats municipalistes, els sindicats més representatius, 
les entitats representatives de les empreses contractistes i les entitats representatives 
del tercer sector social, ha impulsat el Codi per a una contractació pública social-
ment responsable en l’àmbit de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i el 
seu sector públic. Aquest Codi va ser aprovat pel Ple de la Junta Consultiva de Con-
tractació Administrativa en data 16 de maig de 2017 i el Govern el va aprovar en 
data 20 de juny.

Aquest Codi té per finalitat ser el document únic de referència en matèria de 
clàusules socials, ambientals, de transparència i ètica i altres dels contractes de la 
Generalitat i del seu sector públic. S’hi inclou models i exemples de clàusules que es 
poden incorporar en els contractes, plecs o documents que regeixen les contracta-
cions dels poders adjudicadors de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic, 
així com els organismes institucionals, les universitats públiques, els ens locals de 
Catalunya i el seu sector públic que s’hi vulguin adherir. Entre els models de clàusu-
les que s’inclouen en el Codi, s’hi pot trobar les clàusules per a una compra pública 
ètica i la clàusula ètica.

D’altra banda en compliment de la Resolució 359/XI sobre el respecte dels drets 
humans per les empreses catalanes que operen a l’exterior, el Govern ha iniciat els 
treballs per a l’elaboració d’una estratègia sobre empresa i drets humans impulsa-
da pel Departament d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència. 
Aquesta estratègia es desenvolupa en coordinació amb els altres departaments del 
Govern implicats en aquest àmbit.

L’estratègia inclou impulsar els treballs per crear i desplegar un centre d’estudi i 
d’avaluació sobre els impactes de les empreses catalanes amb inversions a l’exterior. 
El centre disposarà d’instruments que vetllin pel compliment de la legislació vigent 
en l’àmbit dels drets humans per part de les empreses i s’estructurarà amb partici-
pació de la societat civil, el Govern i el Parlament. Per fer el seguiment dels treballs 
realitzats han tingut lloc diverses reunions del Grup de treball de Sensibilització de 
les Empreses del Consell de Cooperació.

Paral·lelament, el Govern també està treballant per disposar d’un codi ètic de res-
pecte dels drets humans i de la igualtat de gènere, per a la internacionalització respon-
sable de les empreses catalanes, que també formarà part de l’estratègia.
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Control del compliment de la Moció 105/XI, sobre l’acció del Govern 
en matèria d’acollida
390-00105/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 67969 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 105/XI, sobre l’acció del Govern en 
matèria d’acollida (tram. 390-00105/11), us informo del següent:

1a) Segons informa el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, la co-
ordinació es realitza a través dels 8 grups de treball del Comitè per a l’Acollida de 
les Persones Refugiades i de les trobades que, amb responsables tècnics i polítics 
de l’administració local i amb entitats, realitzen en el conjunt del territori el Secre-
tari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania i el coordinador de l’esmentat Comitè en 
nombre superior a les 200 en el darrer any i mig.

La Disposició addicional Quarta de la llei de la Renda Garantida de Ciutadania 
permetrà donar cobertura a les persones refugiades un cop hagi finalitzat el període 
cobertura del «Programa Global de Protección Internacional» de l’Estat.

1b) El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha elaborat un sistema 
d’indicadors de les persones refugiades que es troben acollides al «Programa Glo-
bal de Protección del Estado», si bé cal dir que es fonamenta en la informació que 
les entitats socials que gestionen l’esmentat Programa proporcionen al Comitè per 
a l’Acollida de les Persones Refugiades, atès que no es disposa de cap informació 
estadística elaborada per part de l’Estat.

1c) La Generalitat ha sol·licitat la descentralització dels fons europeus que rep 
l’estat espanyol per a l’acollida i la integració de les persones refugiades, sense que 
aquesta petició hagi tingut, fins ara, cap mena de resposta favorable.

2a) El Programa Català de Refugi, ja en marxa, es fonamenta bàsicament en tres 
tipus d’actuacions:

1. Mentoria
– Nombre de persones que s’han presentat com a voluntàries per fer de mento-

res: 2.730.
– Formació de mentors: entrevista psicòleg + curs formació de 24 hores durada.
– Nombre de persones que han finalitzat el procés de formació: 1.247 (64 cursos). 

La resta durant el primer trimestre de 2018.
– Prova pilot: a partir de finals de juliol.
– Inici formal: 2a quinzena mes de setembre.

2. Renda Garantida de Ciutadania (RGC)
Els refugiats tenen dret a la RGC amb dues condicions:
– Haver estar empadronat durant el període de temps de durada del programa 

estatal o, en qualsevol cas, un mínim d’un any.
– Complir un pla individual d’activitats determinat per l’ajuntament, de comú 

acord amb la persona refugiada, en tres àmbits: competències lingüístiques, accés 
al món laboral i establiment de vincles socials.

3. Habitatge
Tres línies de treball:
a) Inventari de Recursos del Comitè per a l’Acollida de les Persones Refugiades: 

1.092 places (BCN: 930; Girona 24; Lleida 93; Tarragona 45).
Es tracta d’un projecte ja consolidat que, a hores d’ara, ha facilitat el 40% de pla-

ces de la primera fase del programa estatal i el 27% de la segona fase.
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a) En projecte: En zones amb mesa d’emergències: Ajut lloguer a través d’entitats 
socials de 300 € mensuals: 150 € de l’Agència Catalana de l’Habitatge (ajut ordinari) 
+ 150 € Departament T, AS i Famílies.

a) En projecte: En zones sense pressió d’habitatge: 100 habitatges rehabilitats a 
càrrec Departament T, AF i Famílies en els que les persones refugiades pagaran llo-
guer del 10%,12% o 18% dels seus ingressos en funció de la seva quantia.

2b) La Resolució 359/XI, sobre el respecte dels drets humans per les empreses 
catalanes que operen a l’exterior, de 3 de novembre de 2016, al punt 2n determinava:

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a iniciar, en el termini de vuit 
mesos, els treballs per a crear i enraigar un centre d’estudi i d’avaluació sobre els 
impactes de les empreses catalanes amb inversions a l’exterior que disposi d’instru-
ments que vetllin pel compliment de la legislació vigent en l’àmbit dels drets humans 
per part de les empreses, amb participació de la societat civil, del Govern i del Par-
lament mateix.

En compliment d’aquesta moció, el Departament d’Afers i Relacions Institucio-
nals i Exteriors i Transparència a través de la Direcció General de Cooperació al 
Desenvolupament està elaborant una estratègia integral d’empresa i drets humans 
amb la participació, entre altres, del Departament d’Empresa i Coneixement i 
ACCIÓ. Aquesta estratègia inclou, entre d’altres elements, la previsió dels treballs 
que han de permetre determinar i desplegar el que ha de ser el centre d’estudi i 
d’avaluació sobre els impactes de les empreses.

Per l’elaboració de l’estratègia i el seu contingut, inclòs el centre, s’han consultat 
als principals actors implicats i s’han fet més de 20 reunions amb ONGDs, empre-
ses, departaments de la Generalitat, sindicats, cambres de comerç, organitzacions 
empresarials, i amb tots els grups parlamentaris.

Un primer document, basat en estudis elaborats per experts s’ha presentat el 30 
de juny al Grup de treball del Consell de Cooperació. Properament s’impulsaran 
dues reunions del Grup de treball de sensibilització de les empreses del Consell de 
Cooperació i una reunió del Ple del Consell de Cooperació per compartir i debatre 
els avenços de l’Estratègia. Es preveu disposar de la proposta d’estratègia integral 
d’empresa i drets humans a mitjans de setembre.

2c) No existeixen problemes rellevants pel que fa a l’empadronament de les per-
sones refugiades. En casos puntuals s’han resolt mitjançant la intervenció de la Se-
cretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania.

S’han fet diferents activitats formatives per a la detecció de persones refugiades i 
per augmentar la difusió de la utilitat dels informes d’integració per a poder renovar 
els permisos de residència en els casos de persones en atur.

3a) El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha reiterat a l’estat ofi-
cialment la necessitat de desplegar reglamentàriament la Llei 12/2009, alhora que 
la necessitat de posar en marxa els mecanismes previstos a l’article 38 de la Llei.

3b a 3g) La Secretaria d’Igualtat Migracions i Ciutadania ha traslladat aquestes 
peticions a la Secretaria General de Inmigración y Emigración de forma reiterada i 
en les diferents reunions de treball que s’han mantingut.

4) El conseller de Justícia de la Generalitat va adreçar, en data 26 de juliol, una 
carta al ministre de l’Interior on dona trasllat d’aquesta moció. En la mateixa línia, 
el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania també ha demanat de forma reite-
rada el tancament dels CIEs, la darrera vegada el 17 de juliol a la Secretaria d’Im-
migració i Emigració, en el marc d’una sessió de la comissió tècnica de seguiment 
Estat/CCAA del protocol de coordinació d’actuacions en el marc el Sistema Nacio-
nal d’Acollida i Integració de sol·licitants i beneficiaris de protecció Internacional.

5) La Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea ha donat trasllat d’aquesta 
moció a la representació a Barcelona de la Comissió Europea i al Ministeri d’Afers 
Exteriors i de Cooperació de l’Estat als efectes oportuns.
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Finalment, informar que el passat 20 de juny el conseller d’Afers Exteriors, Re-
lacions Institucionals i Transparència va adreçar-se, de nou, al Ministre d’Afers Ex-
teriors i Cooperació per demanar-li que s’assumeixin els compromisos d’acollida 
adquirits en el marc de la UE i insistir en la plena disponibilitat del Govern de Ca-
talunya per donar resposta urgent a aquesta crisi humanitària.

Barcelona, 27 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 Moció 108/XI, sobre la regeneració 
democràtica
390-00108/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 67970 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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 108/XI, sobre la regeneració demo-
cràtica (tram. 390-00108/11), us informo del següent:

a) La denúncia de possibles irregularitats de la Generalitat de Catalunya es vehi-
cula mitjançant el canal de denúncies anònimes de l’Oficina Antifrau de Catalunya.

http://governobert.gencat.cat/ca/bustia-anonima-antifrau/
A més a més, l’acord de Govern/82/16, de 21 de juny, pel qual s’aprova el Codi 

de Conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de la Generalitat 
i de les entitats del seu sector públic, i altres mesures en matèria de transparència, 
grups d’interès i ètica pública, estableix la creació d’una bústia informàtica per for-
mular queixes amb la garantia de confidencialitat.

http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/
pgov_empleats_publics/pgov_carrecs_publics/codi-de-conducta-alts-carrecs-perso-
nal-directiu/comite-assessor-etica-publica/queixa-codi-de-conducta/

A més, l’apartat 6.3.7. de l’acord de Govern de 9 de maig de 2017 pel qual s’actu-
alitza el Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública, esta-
bleix que, a fi i efecte de poder formular denúncies i consultes davant de la Comissió 
d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya, s’ha d’habilitar 
una bústia amb la garantia de confidencialitat:

http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/bustia-deti-
ca-de-contractacio-publica/

b) El conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i Transparència va tra-
metre una carta a la presidenta del Parlament on formulava una proposta per donar 
compliment a la creació conjunta d’un mecanisme català de prevenció i lluita contra 
la corrupció i el frau.

D’acord amb la proposta efectuada a la carta s’han dut a terme diverses reunions 
amb l’objectiu de concretar la manera de treballar conjuntament en la creació del 
mecanisme. Des del mes de juny, també s’han dut a terme reunions amb el grups 
parlamentaris per tractar d’aquesta qüestió.

c) Els canvis normatius que es vulguin impulsar per regular la dimissió davant ca-
sos de corrupció s’hauria de regular a través d’una llei. Per això la proposició de llei 
de protecció dels denunciants i altres mesures contra la corrupció (202-00049/11), 

http://governobert.gencat.cat/ca/bustia-anonima-antifrau/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_empleats_publics/pgov_carrecs_publics/codi-de-conducta-alts-carrecs-personal-directiu/comite-assessor-etica-publica/queixa-codi-de-conducta/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_empleats_publics/pgov_carrecs_publics/codi-de-conducta-alts-carrecs-personal-directiu/comite-assessor-etica-publica/queixa-codi-de-conducta/
http://governacio.gencat.cat/ca/pgov_ambits_d_actuacio/pgov_funcio_publica/pgov_empleats_publics/pgov_carrecs_publics/codi-de-conducta-alts-carrecs-personal-directiu/comite-assessor-etica-publica/queixa-codi-de-conducta/
http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/bustia-detica-de-contractacio-publica/
http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Contractacio/bustia-detica-de-contractacio-publica/
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que ja ha iniciat el tràmit parlamentari a la cambra, és una molt bona oportunitat per 
tal de proposar i debatre quins han de ser els motius i circumstàncies del cessament 
d’alts càrrecs quan es troben implicats en investigacions i procediments judicials.

Per altra banda, en l’actual marc institucional, les condicions per formar part de 
les llistes electorals als parlaments, incloent els autonòmics, són competència legis-
lativa de l’Estat, que l’ha desenvolupat a través de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de 
Juny, del règim electoral general i que en la disposició addicional 1a indica quins 
articles tenen caràcter bàsic.

d) Pel que fa a l’aforament, cal tenir en compte que al nostre ordenament jurídic 
l’aforament està regulat als articles 71.3 i 102.1 de la Constitució; la Llei orgànica 
6/1985, d’1 de juliol, del Poder Judicial, pel que als jutges i magistrats, així com per 
als membres del Consell d’Estat d’Espanya i al Defensor del Poble; i als articles 57.2 
i 70.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya per als membres del Parlament i del 
Govern. Per tant, per poder restringir o suprimir aquesta figura caldria modificar les 
normes esmentades, que tenen caràcter orgànic i que, per aquest motiu, requereixen 
un procediment rígid i complex per a la seva modificació i que s’haurien d’impulsar 
des de les respectives cambres legislatives.

e) El Codi de conducta dels alts càrrecs i personal directiu de l’Administració de 
la Generalitat i de les entitats del sector públic ja estableix l’obligació de subscriure 
el Codi de Conducta, en la mesura que preveu que els alts càrrecs i el personal di-
rectiu del sector públic de la Generalitat han de formalitzar el document d’adhesió 
al contingut del Codi de conducta en el termini d’un mes a comptar del seu nomena-
ment o contractació, i que el departament, organisme o ens on l’alt càrrec o directiu 
públic presti serveis, incorpori el document d’adhesió signat en l’expedient personal 
(apartat 3 de l’Acord). Actualment tots els alts càrrecs de la Generalitat de Catalunya 
han subscrit el Codi de Conducta.

En relació amb l’incompliment del Codi de conducta, d’acord amb l’apartat 7 
del Codi, és aplicable el règim sancionador de la Llei de Transparència. La llei de 
Transparència fa una relació de les infraccions en matèria de bon govern en els ar-
ticles 77, 78 i 79, i tipifica com a infracció greu l’incompliment dels principis de 
bona conducta establerts pels codis de conducta, que es sanciona amb la suspensió 
de l’exercici del càrrec entre tres i sis mesos, entre altres sancions. La destitució del 
càrrec únicament es preveu com a sanció per a la comissió d’infraccions molt greus, 
entre les quals no es tipifica la infracció genèrica del codi de conducta.

D’acord amb els principis de legalitat i tipicitat que regeixen la potestat sancio-
nadora, el cessament immediat com a sanció per incompliment de les obligacions 
del codi de conducta o com a conseqüència de la no adhesió s’hauria d’establir en 
una norma amb rang de llei.

El Comitè Assessor d’Ètica Pública, òrgan col·legiat de la Generalitat que té, en-
tre d’altres, la missió de garantir el compliment del Codi de conducta d’alts càrrecs 
i directius, ha incorporat com a actuació a dur a terme de manera coordinada amb 
la Inspecció General de Serveis de Personal el seguiment i control de les previsions 
establertes en el Codi de conducta en relació amb les declaracions patrimonials, ac-
tivitats i variacions patrimonials, amb la finalitat de realitzar durant el 2017 un se-
guiment de les obligacions derivades del Codi de conducta, i orientar i donar direc-
tius sobre els fets susceptibles de motivar la incoació d’un procediment sancionador 
i de les circumstàncies rellevants en cada cas.

Barcelona, 27 de juliol de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència
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Control del compliment de la Moció 109/XI, sobre el balanç del 
primer any des de l’aprovació de la Resolució 17/XI, sobre la situació 
d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la 
necessitat d’una resposta institucional
390-00109/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA MOCIÓ

Reg. 67808 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 16.08.2017

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

talunya, i per tal de donar compliment a la Moció 109/XI sobre el primer any des 
de l’aprovació de la Resolució 17/11, sobre la situació d’emergència social, la reacti-
vació econòmica, la gestió pública i la necessitat d’una resposta institucional (tram. 
390-00109/11), us trameto amb aquest escrit el resum de les accions que s’han im-
pulsat per a fer efectiva Moció.

Barcelona, 27 de juliol de 2017
Dolors Bassa i Coll, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies

Annex
En compliment de l’apartat a) de la Moció 109/XI, el dia 14 de juny el president 

de la Generalitat, juntament amb altres membres del govern, van comparèixer da-
vant del Ple del Parlament per retre comptes del compliment de la Resolució 17/XI,  
sobre la situació d’emergència social, la reactivació econòmica, la gestió pública i la 
necessitat d’una resposta institucional.

El passat 15 de maig el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i la 
comissió promotora de la Iniciativa Legislativa Popular de la Renda Garantida de 
Ciutadania van signar un acord per fer possible la tramitació de la llei al Parlament 
de Catalunya. La llei de la Renda Garantida de Ciutadania va ser aprovada pel Par-
lament el 12 de juliol.

En relació al punt c, el Govern va acordar el passat 25 de juliol la creació del 
programa per la gestió de la Renda Garantida de Ciutadania que permetrà contractar 
403 persones per a dur a terme les tasques associades a la gestió d’aquesta prestació, 
com són les tasques d’informació, assessorament, recepció de demandes o gestió de 
sol·licituds.

Finalment el Departament treballa en la reordenació i reorganització del sistema 
de prestacions. Es forma una Comissió paritària entre el Govern i els agents socials i 
econòmics, entitats municipalistes, entitats del tercer sector, col·legis professionals en-
tre d’altres per a fer el seguiment de la implementació de la prestació.
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4.70. Comunicacions del president de la Generalitat i comunicacions del 
Govern i d’altres òrgans

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2017
334-00081/11

PRESENTACIÓ: GOVERN DE LA GENERALITAT

Reg. 68034 / Coneixement i tramesa a la Comissió de Territori: Mesa del Parlament, 

16.08.2017

A la Mesa del Parlament
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern de la Generalitat de Catalunya,

Certifico: 
Que en la sessió del Govern de la Generalitat del dia 1 d’agost de 2017 s’ha pres, 

entre d’altres, l’acord que es reprodueix a continuació: 
«A proposta del conseller d’Interior, s’aprova la iniciativa SIG17INT0628 - Pro-

posta d’acord del Govern pel qual s’aprova el Programa d’activitats del Pla de segu-
retat viària per al 2017.»

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

Acord GOV/ /2017, d’1 d’agost, pel qual s’aprova el Programa 
d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2017
La Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei Català de Trànsit, es-

tableix a l’article 2.4.j) com a funció del Servei Català de Trànsit impulsar l’elabo-
ració, cada tres anys, del Pla català de seguretat viària i els programes inclosos en 
aquest Pla, els quals han de ser sotmesos a l’informe previ de la Comissió Catalana 
de Trànsit i Seguretat Viària i a la posterior aprovació per part del Govern de la Ge-
neralitat. En aquest sentit, per l’Acord de 27 de juny de 2017 el Govern de la Gene-
ralitat va aprovar el Pla de seguretat viària 2017-2019.

Així mateix, correspon a la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, 
d’acord amb l’article 20.2 de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, fer el seguiment 
del desenvolupament del Pla de seguretat viària, valorar-ne el resultat final i elevar 
les seves conclusions a la persona titular del Departament d’Interior.

Atès que la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, en data 29 de juny 
de 2017, ha emès informe favorable sobre el Programa d’activitats per a la seguretat 
viària a Catalunya durant l’any 2017, i que la seva aprovació correspon al Govern, 
d’acord amb l’article 2.4.j) de la Llei 14/1997, de 24 de desembre, esmentada; 

D’acord amb l’article 3.l) del Decret 102/1998, de 15 d’abril, de desenvolupament 
de les competències de la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació 
de vehicles i seguretat viària, correspon al Servei Català de Trànsit impulsar l’elabo-
ració, cada tres anys, del Pla de seguretat viària i els programes inclosos en aquest 
Pla, en el marc de la Comissió Interdepartamental, que han de ser sotmesos a in-
forme de la Comissió Catalana de Trànsit i Seguretat Viària, aprovats pel Govern i 
tramesos al Parlament de Catalunya.

Per tot això, a proposta del conseller d’Interior, el Govern

Acorda: 
1. Aprovar el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2017, que 

s’adjunta com a annex a aquest Acord.
2. Trametre el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 2017 al 

Parlament de Catalunya, un cop aprovat pel Govern de la Generalitat.
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3. Publicar aquest Acord en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, tret 
del seu document annex, el Programa d’activitats del Pla de seguretat viària per al 
2017, que es pot consultar a través del lloc web del Servei Català de Trànsit del De-
partament d’Interior www.gencat.cat/transit.

Barcelona, 1 d’agost de 2017
Víctor Cullell i Comellas, secretari del Govern

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

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 4062/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra l’apartat segon de l’article 135 del 
Reglament del Parlament de Catalunya
381-00013/11

CONEIXEMENT I ACORD DE COMPAREIXENÇA DEL PARLAMENT

Reg. 67985 / Provisió del president del TC del 31.07.2017

Acord: Mesa del Parlament, 16.08.2017.
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