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plantes de tractament de purins
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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 contractes de serveis a les persones
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3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
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3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les esterilitzacions forçoses de dones peruanes
250-01082/11
Esmenes presentades 8
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Proposta de resolució sobre les onades de calor als centres escolars
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Proposta de resolució sobre la creació d’una línia de subvencions de l’Institut Català 
de les Empreses Culturals per a redactar guions per a audiovisuals
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Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11
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Proposta de resolució sobre els nous protocols de comunicació per a afrontar les 
vulnerabilitats informàtiques
250-01100/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre l’accés a l’ocupació de les persones amb capacitat 
intel·lectual límit
250-01101/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

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

Proposta de resolució sobre el manteniment de les línies de P3 a Cambrils
250-01103/11
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bitatges de lloguer social
250-01104/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12
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250-01105/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la climatització dels centres educatius de Lleida
250-01106/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les mesures per a prevenir la malaltia provocada per 
la «Xylella fastidiosa»
250-01107/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre les subvencions del Departament de la Presidència
250-01108/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la llengua de signes catalana
250-01109/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre els centres de dia per a gent gran
250-01110/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el millorament de la coexistència de l’ós amb els ha-
bitants del territori
250-01111/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el suport a la candidatura d’Aran perquè sigui declarat 
Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
250-01112/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el compliment dels acords de pau a Colòmbia
250-01113/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre el centre de dia per a la gent gran de Trinitat Vella, de 
Barcelona
250-01114/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre la gestió i la dotació pressupostària per a la prestació 
del servei del Centre Cívic Fontsanta i dels casals de gent gran de Sant Ildefons i 
de la Riera, de Cornellà de Llobregat
250-01115/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14
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Proposta de resolució sobre les permutes entre membres del Cos de Mossos d’Es-
quadra i membres de les policies locals
250-01116/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-01117/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’àmbit geogràfic i administratiu del 
Lluçanès i el desenvolupament d’un pla pilot d’experimentació comarcal
250-01118/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 14

Proposta de resolució sobre l’obertura del servei d’urgències nocturnes al CAP 
Cervelló
250-01119/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències nocturnes del CAP 
Sant Pere de Ribes
250-01120/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les derivacions de l’Hospital de la Seu d’Urgell
250-01121/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre les inversions a l’Hospital de Móra d’Ebre
250-01122/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la dermatitis atòpica
250-01123/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 15

Proposta de resolució sobre la coordinació entre els Mossos d’Esquadra i els vigi-
lants municipals
250-01124/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la seguretat als habitatges protegits del carrer de Vic-
toria Kent, de l’Hospitalet de Llobregat
250-01125/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la inversió a la carretera N-II al Maresme
250-01126/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre dos centres d’atenció primària de Cerdanyola del Vallès
250-01128/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre els infants i els adolescents amb dificultats d’apre-
nentatge
250-01129/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 16

Proposta de resolució sobre la seguretat a la zona oest de Figueres
250-01130/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades
250-01131/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre el gasoducte Midcat
250-01132/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la gent gran a Sant 
Joan Despí
250-01133/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17
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Proposta de resolució sobre el Parc de Bombers Voluntaris del Pont de Suert
250-01134/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 17

Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge dels joves
250-01135/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la construcció de l’Institut de Roda de Berà
250-01136/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre la manca de personal funcionari d’habilitació estatal
250-01137/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’avaluació dels casos de malnutrició infantil a Catalunya
250-01138/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre el projecte d’una línia d’alta tensió entre Juià i Medinyà
250-01139/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 18

Proposta de resolució sobre l’adopció de mesures per a pal·liar la manca de socor-
ristes a les platges i les piscines públiques
250-01140/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició final de la Llei d’educació
250-01141/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre els drets d’autor a Televisió de Catalunya
250-01142/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 19

Proposta de resolució sobre la desaparició a l’Argentina de l’activista social Santi-
ago Maldonado
250-01144/11
Tramesa a la Comissió 19
Termini de presentació d’esmenes 20

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya corresponent als exercicis 2014 i 2015
256-00036/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 20
Termini per a proposar compareixences 20

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2017, sobre l’Ajuntament de Vila-
nova i la Geltrú, despeses per transferències, corresponent a l’exercici 2015
258-00025/11
Presentació: síndic major, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya 21
Termini per a demanar la presentació de l’informe 21

4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/11
Baixa de membres 22
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Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/11
Baixa de membres 22

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 519/XI, sobre la presentació d’un estudi so-
bre els deures escolars
290-00486/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  23

Control del compliment de la Resolució 545/XI, sobre l’aeroport de Lleida-Alguaire
290-00509/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  23

Control del compliment de la Resolució 550/XI, sobre el model d’atenció a la salut 
de les persones transgènere
290-00514/11
Sol·licitud de pròrroga 24
Pròrroga del termini per a retre comptes 24

Control del compliment de la Resolució 552/XI, sobre l’adopció de mesures per a 
millorar la qualitat de vida de les persones celíaques
290-00516/11
Sol·licitud de pròrroga 25
Pròrroga del termini per a retre comptes 25

Control del compliment de la Resolució 554/XI, sobre la instal·lació de desfibril·la-
dors a Tarragona
290-00518/11
Sol·licitud de pròrroga 25
Pròrroga del termini per a retre comptes 25

Control del compliment de la Resolució 556/XI, sobre el Pla director de cooperació 
al desenvolupament 2015-2018
290-00520/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  26

Control del compliment de la Resolució 557/XI, sobre el reconeixement de la vida i 
l’obra de Joan Peiró en el setanta-cinquè aniversari de la seva mort
290-00521/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  26

Control del compliment de la Resolució 559/XI, sobre la inclusió de la clàusula 
d’equilibri de gènere en les convocatòries d’ajuts de suport als grups de recerca
290-00523/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  27

Control del compliment de la Resolució 560/XI, sobre els estudiants universitaris 
amb malaltia inflamatòria intestinal
290-00524/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  28

Control del compliment de la Resolució 563/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
19/2016, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015
290-00527/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  30

Control del compliment de la Resolució 625/XI, relativa a l’Informe de fiscalització 
20/2016, sobre l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, corresponent als exerci-
cis 2012 i 2013
290-00587/11
Informe relatiu al compliment de la Resolució  33

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

Informe d’avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Ca-
talunya 2011-2016
334-00082/11
Presentació: Conseller, del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda 34
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.10. Acords i resolucions

Resolució 745/XI del Parlament de Catalunya, sobre la gasificació 
dels residus a les plantes de tractament de purins
250-00941/11

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 470)

Al BOPC 470, pàgina 34.
On hi diu: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a no autoritzar [...]»

Hi ha de dir: 
«El Parlament de Catalunya insta el Govern a no impulsar [...]»
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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 contractes de serveis a les persones
200-00026/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A LA TOTALITAT

Termini: 10 dies hàbils (del 15.09.2017 al 29.09.2017).
Finiment del termini: 02.10.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.09.2017.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei de l’aprofitament de l’excedent alimentari
202-00017/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CUP-CC; GP PPC (reg. 68897; 68919; 68990; 69127).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

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

ESMENES PRESENTADES

Reg. 67850 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 28.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 67850)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió de l’enunciat

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

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

1. Es solidaritza amb les dones esterilitzades de manera forçosa i amb exigència 
de Veritat, Justícia i Reparació, sobre tot d’una recerca imparcial i una reparació 
integral.
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Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De modificació del punt 2

2. Manifesta la seva preocupació per la dilació de 18 anys del procés de Justícia 
i Reparació i recordar que les víctimes han denunciat en múltiples ocasions, amb 
proves i testimonis directes, la tendència compulsiva en l’aplicació del programa, 
que va recórrer a incentius i amenaces; l’engegada de festivals o campanyes de anti-
concepció quirúrgica on es va privilegiar aquest mètode com el definitiu sense el 
consentiment informat de les dones; l’establiment de metes programàtiques sobre la 
quantitat de dones que haurien de ser esterilitzades; i les condicions infrahumanes 
en què es van dur a terme els actes quirúrgics: locals inadequats, sense equip quirúr-
gic, personal mèdic no capacitat, absència o deficiències en el seguiment posterior 
a la intervenció quirúrgica.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí (4)
De modificació del punt 3

3. Sol·licita a l’Estat Peruà i especialment a la Fiscalia de la Nació, el compliment 
dels compromisos assumits per realitzar una exhaustiva recerca imparcial dels fets 
i aplicar les sancions legals contra tota persona que es determini com a participant 
dels fets, sigui com a autor intel·lectual, material, mediat o una altra condició, enca-
ra en el cas que es tracti de funcionaris o servidors públics, siguin civils o militars; 
així com la creació d’una Comissió de la Veritat que faci evident aquesta vulneració 
als drets sexuals i reproductius de les dones. Doncs, sense justícia no pot haver-hi 
reparació possible.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí (5)
De modificació del punt 4

4. Saluda l’aprovació del Decret Suprem Nº 006-2015-JUS pel qual es declara 
d’interès nacional l’atenció prioritària de víctimes d’esterilitzacions forçoses (1995-
2001) i on es crea el Registre de Víctimes d’Esterilitzacions Forçoses (REVIESFO), 
un primer pas per dimensionar la quantitat de dones afectades i el seu reconeixe-
ment legítim com a víctimes de part de l’Estat.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí (6)
De modificació del punt 5

5. Demana la creació d’una política pública integral de reparació a les víctimes 
que inclogui l’accés a l’atenció de salut sexual, reproductiva i mental; al pagament 
d’una reparació econòmica i a programes d’apoderament econòmic de les dones es-
terilitzades en les seves comunitats, adequats a la seva actual situació de salut físi-
ca i que prengui en compte les greus seqüeles que ha deixat l’esterilització forçada.

Esmena 7
GP de Junts pel Sí (7)
De modificació del punt 6

6. Saluda el compromís de l’actual govern amb les organitzacions de víctimes 
per impulsar accions que atenguin les seves necessitats immediates.



BOPC 512
14 de setembre de 2017

3.10.25. Propostes de resolució 10

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68898; 68920).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68899; 68921).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68900; 68922).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68901).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68902; 68923).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’una línia de subvencions de 
l’Institut Català de les Empreses Culturals per a redactar guions per 
a audiovisuals
250-01099/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68903).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68904).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68905; 68924).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68925).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68906).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre les mesures per a ampliar els parcs 
municipals d’habitatges de lloguer social
250-01104/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68907; 68926).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68908; 68927).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68909; 68928).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs (reg. 68910; 68929).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68911).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la llengua de signes catalana
250-01109/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68912).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68913).
Pròrroga: 1 dia hàbil, última.
Finiment del termini: 14.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de la coexistència de l’ós 
amb els habitants del territori
250-01111/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68478).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el suport a la candidatura d’Aran perquè 
sigui declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO
250-01112/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68479).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compliment dels acords de pau a 
Colòmbia
250-01113/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68457; 68480).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre el centre de dia per a la gent gran de 
Trinitat Vella, de Barcelona
250-01114/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68481).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la gestió i la dotació pressupostària per 
a la prestació del servei del Centre Cívic Fontsanta i dels casals de 
gent gran de Sant Ildefons i de la Riera, de Cornellà de Llobregat
250-01115/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68458; 68482).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les permutes entre membres del Cos de 
Mossos d’Esquadra i membres de les policies locals
250-01116/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68483).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre l’endometriosi
250-01117/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68484).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el reconeixement de l’àmbit geogràfic 
i administratiu del Lluçanès i el desenvolupament d’un pla pilot 
d’experimentació comarcal
250-01118/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68459).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’obertura del servei d’urgències 
nocturnes al CAP Cervelló
250-01119/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68460; 68485).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reobertura del servei d’urgències 
nocturnes del CAP Sant Pere de Ribes
250-01120/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68461; 68486).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68462; 68487).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68463; 68488).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs (reg. 68464).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la coordinació entre els Mossos 
d’Esquadra i els vigilants municipals
250-01124/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68465; 68489).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68466; 68490).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68467; 68491).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68492).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68468; 68493).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la seguretat a la zona oest de Figueres
250-01130/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68494).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre les jubilacions anticipades
250-01131/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68469; 68495).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el gasoducte Midcat
250-01132/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68470; 68496).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la creació d’un centre de dia per a la 
gent gran a Sant Joan Despí
250-01133/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68471; 68497).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Parc de Bombers Voluntaris del Pont 
de Suert
250-01134/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68472; 68498).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre l’accés a l’habitatge dels joves
250-01135/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68473; 68499).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68474; 68500).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68475; 68501).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68476; 68502).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP JS (reg. 68477; 68503).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.
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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

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS (reg. 68504).
Pròrroga: 4 dies hàbils (del 13.09.2017 al 18.09.2017).
Finiment del termini: 19.09.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el compliment de la disposició final de la 
Llei d’educació
250-01141/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.09.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.09.2017 al 26.09.2017).
Finiment del termini: 27.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.09.2017.

Proposta de resolució sobre els drets d’autor a Televisió de 
Catalunya
250-01142/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió de Control de l’Actuació de la Corporació Catalana 
de Mitjans Audiovisuals.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.09.2017.

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.09.2017 al 26.09.2017).
Finiment del termini: 27.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.09.2017.

Proposta de resolució sobre la desaparició a l’Argentina de l’activista 
social Santiago Maldonado
250-01144/11

TRAMESA A LA COMISSIÓ

Comissió competent: Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Instituci-
onals i Transparència.
Acord: Mesa del Parlament, escoltada la Junta de Portaveus, 12.09.2017.
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TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Termini: 7 dies hàbils (del 15.09.2017 al 26.09.2017).
Finiment del termini: 27.09.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.09.2017.

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

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 13/2017, sobre el 
Centre d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya 
corresponent als exercicis 2014 i 2015
256-00036/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 68858 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 12.09.2017

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

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fisca-
lització núm. 13/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu al Centre d’Atenció i 
Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, exercicis 2014 i 2015.

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

Barcelona, 7 de setembre de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic Major

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

TERMINI PER A PROPOSAR COMPAREIXENCES

Termini per a formular propostes de compareixença dels responsables dels òrgans, 
els ens o les entitats fiscalitzades, d’acord amb l’article 183.8 del Reglament del Par-
lament: 10 dies hàbils (del 15.09.2017 al 29.09.2017).
Finiment del termini: 02.10.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.09.2017.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/233442.pdf
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3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes 
o memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 12/2017, sobre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, despeses per transferències, 
corresponent a l’exercici 2015
258-00025/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR, DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE 

CATALUNYA

Reg. 68857 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió de la Sindicatura de Comptes: 

Mesa del Parlament, 12.09.2017

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

de Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fis-
calització núm. 12/2017, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú, despeses per transferències, exercici 2015.

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

Barcelona, 7 de setembre de 2017
Jaume Amat i Reyero, síndic Major

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

TERMINI PER A DEMANAR LA PRESENTACIÓ DE L’INFORME

Termini: 15 dies hàbils (del 15.09.2017 al 06.10.2017).
Finiment del termini: 09.10.2017; 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.09.2017.

https://www.parlament.cat/document/publicacions/233444.pdf
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.12. Comissions específiques de seguiment

Composició de la Comissió d’Igualtat de les Persones
411-00001/11

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 68450 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.09.2017

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

amb la remodelació del nombre de membres de les comissions acordada per la Mesa 
en data 25 de juliol d’enguany comunica els canvis següents d’adscripcions de dipu-
tats i diputades a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió d’Igualtat de les Persones
Baixa: Jordi Miquel Sendra Vallvè

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Composició de la Comissió de Polítiques de Joventut
411-00002/11

BAIXA DE MEMBRES

Reg. 68451 / Coneixement: Mesa del Parlament, 12.09.2017

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

amb la remodelació del nombre de membres de les comissions acordada per la Mesa 
en data 25 de juliol d’enguany comunica els canvis següents d’adscripcions de dipu-
tats i diputades a les comissions parlamentàries: 

Comissió: Comissió de Polítiques de Joventut
Baixa: Maria Dolors Rovirola i Coromí

Palau del Parlament, 5 de setembre de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS



BOPC 512
14 de setembre de 2017

4.50.01. Compliment de resolucions 23 

4.50. Compliment de resolucions i de mocions

4.50.01. Compliment de resolucions

Control del compliment de la Resolució 519/XI, sobre la presentació 
d’un estudi sobre els deures escolars
290-00486/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68594 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.09.2017

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 519/XI, sobre la 
presentació d’un estudi sobre els deures escolars (tram. 290-00486/11), us informo 
del següent:

S’entén per deures escolars totes aquelles tasques que fa l’alumnat fora del temps 
lectiu. Tenen la funció de reforçar i consolidar els aprenentatges i l’adquisició de 
competències i coneixements. Els deures fomenten l’autonomia dels alumnes i la 
capacitat d’aprendre a aprendre, perquè posen a prova l’esforç, la capacitat d’orga-
nitzar-se, la cura del material, entre d’altres qüestions. Han de ser adequats al per-
fil de l’alumnat, perquè les persones tenen necessitats diferents i maneres diverses 
d’aprendre; per tant, el tipus i la quantitat d’activitats que s’encomanen als alumnes 
han de tenir en compte aquestes singularitats que permeten personalitzar els apre-
nentatges. En tot cas, no han de substituir tot allò que fa normalment el docent i 
tampoc el que constitueix una tasca mecànica i repetitiva de coneixements o proce-
diments ja treballats al centre.

El centres educatius han de determinar la importància que atorguen als deures. 
Aquesta decisió ha d’estar en consonància amb els criteris d’ensenyament i aprenen-
tatge establerts en el projecte educatiu de centre, en el marc de la pròpia autonomia 
(Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia dels centres educatius).

Barcelona, 4 de setembre de 2017
Clara Ponsatí i Obiols, consellera d’Ensenyament

Control del compliment de la Resolució 545/XI, sobre l’aeroport de 
Lleida-Alguaire
290-00509/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68390 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.09.2017

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 545/XI, sobre l’ae-
roport de Lleida-Alguaire (tram. 290-00509/11), us informo del següent:

S’han estudiat i avaluat els costos d’un sistema d’aterratge instrumental (ILS de 
nivell II /III). L’aeroport de Lleida-Alguaire ara té un sistema ILS I que significa 
visibilitat mínima de 2.400 peus (732m) o 1.800 peus (549m) en el cas que hi hagi il-
luminació de la línia central, a les capçaleres de pista i un mínim de sostre de núvols 
de 200 peus (60 m). Canviar aquest sistema per ILS II/III suposa un cost superior 
a 7 M€. S’hauria de modificar tota la il·luminació de la pista de l’aeroport perquè 
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significaria visibilitat a 200m, a més requeriria de certificació addicional de l’avió i 
de la tripulació que voli a Lleida.

Degut a les condicions meteorològiques adverses, l’hivern passat es van desviar 
vols 4 dies i es considera que és un cost massa elevat, ja que, l’aeroport de Lleida té un 
acord amb l’aeroport de Reus per als dies de boira densa que fa que els passatgers ar-
ribin a la seva destinació sense retards i sense afectar als usuaris ni a la seva logística.

Pel que fa a l’impuls d’un nou pla de negoci, a la Taula Estratègica, que funciona 
des del 2011, s’ha identificat el sector industrial com el motor de negoci per a l’aero-
port de Lleida-Alguaire. La viabilitat futura de l’aeroport és la combinació d’activi-
tat comercial amb activitat industrial aeronàutica, formació i aviació general; con-
solidant l’aeroport de Lleida-Alguaire com l’aeroport per a la Indústria Aeronàutica 
i Aeroespacial de Catalunya.

Pel que fa a l’increment de les companyies que operen a aquest aeroport, aquesta 
és una de les tasques principals de l’entorn comercial de l’aeroport. Prova que això 
s’està duent a terme és l’anunci per part de Quality Travel, un touroperador suec que 
volarà a l’aeroport de Lleida aquest hivern vinent. S’ha arribat a un acord per a 5 
temporades d’hivern. Els vols seran els diumenges i començaran al mes de febrer de 
2018 i tindran una durada de 15 rotacions durant dos mesos. Aquest touroperador es 
suma a Neilson i Arkia que volen des de Regne Unit i Israel respectivament.

Per últim, en el marc del corredor mediterrani, es treballa per incloure al Pla eu-
ropeu d’infraestructures aquesta connexió amb l’aeroport de Lleida i la xarxa ferro-
viària de passatgers i mercaderies.

Barcelona, 4 de setembre de 2017
Josep Rull i Andreu, conseller de Territori i Sostenibilitat

Control del compliment de la Resolució 550/XI, sobre el model 
d’atenció a la salut de les persones transgènere
290-00514/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 68935 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2017

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

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

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

ment de la Resolució 550/XI, sobre el model d’atenció a la salut de les persones 
transgènere, amb número de tramitació 290-00514/11, el control de compliment de 
la qual correspon a la Comissió de Salut.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 68935).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 26.10.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.09.2017.
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Control del compliment de la Resolució 552/XI, sobre l’adopció de 
mesures per a millorar la qualitat de vida de les persones celíaques
290-00516/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 68936 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2017

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

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

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

ment de la Resolució 552/XI, sobre l’adopció de mesures per a millorar la qualitat de 
vida de les persones celíaques, amb número de tramitació 290-00516/11, el control 
de compliment de la qual correspon a la Comissió de Salut.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 68936).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 26.10.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.09.2017.

Control del compliment de la Resolució 554/XI, sobre la instal·lació 
de desfibril·ladors a Tarragona
290-00518/11

SOL·LICITUD DE PRÒRROGA

Reg. 68937 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 12.09.2017

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

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

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

ment de la Resolució 554/XI, sobre la instal·lació de desfibril·ladors a Tarragona, 
amb número de tramitació 290-00518/11, el control de compliment de la qual cor-
respon a la Comissió de Salut.

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

PRÒRROGA DEL TERMINI PER A RETRE COMPTES

Sol·licitud: Conseller, del Departament de Salut (reg. 68937).
Pròrroga: d’acord amb els articles 103 i 159.3 del Reglament, s’acorda de concedir 
una pròrroga de 15 dies hàbils del termini que disposa el Govern per a retre comptes 
davant la Comissió corresponent, el qual finirà el 26.10.2017, a les 12:00 h.
Acord: Mesa del Parlament, 12.09.2017.
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Control del compliment de la Resolució 556/XI, sobre el Pla director 
de cooperació al desenvolupament 2015-2018
290-00520/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68448 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.09.2017

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 556/XI, sobre el 
Pla director de cooperació al desenvolupament 2015-2018 (tram. 290-00520/11), us 
informo del següent:

La Generalitat destinarà enguany un total de 30,2 milions d’euros a actuacions 
d’ajut oficial al desenvolupament (AOD). L’agència catalana de cooperació al desen-
volupament (ACCD), principal executor d’aquesta política, n’aportarà 17,9 milions. 
La resta d’unitats de la Generalitat destinaran 12,3 milions a actuacions de coope-
ració al desenvolupament i solidaritat internacional.

El creixement d’AOD prevista (d’un 64% respecte del 2016, que fou de 18 mi-
lions) afecta sobretot el pressupost de l’ACCD, que es dobla en relació a l’any passat. 
El pressupost de la resta d’unitats creix també, fins assolir el 30% d’increment. Es 
tracta d’un increment que ha vingut duent-se a terme des del 2015, any d’aplicació 
de l’actual Pla Director.

El Govern ha manifestat la voluntat d’incrementar de nou l’any 2018 la partida 
pressupostària destinada a la cooperació i d’assolir, per tant, els compromisos ma-
nifestats en el Pla Director vigent.

Barcelona, 4 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 557/XI, sobre el 
reconeixement de la vida i l’obra de Joan Peiró en el setanta-cinquè 
aniversari de la seva mort
290-00521/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68449 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.09.2017

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 557/XI, sobre el 
reconeixement de la vida i l’obra de Joan Peiró en el setanta-cinquè aniversari de la 
seva mort (tram. 290-00521/11), us informo del següent:

Al llarg de l’any 2017 la Direcció General de Relacions Institucionals i amb el 
Parlament (DGRIP) té previstes diverses actuacions de reconeixement de la vida i 
obra de Joan Peiró.

Pel que fa a la realització de difusió i suport d’actes organitzats per altres admi-
nistracions i organismes, la Subdirecció General de Memòria, Pau i Drets Humans 
(SGMPDH) desenvolupa actes de suport a la difusió de les activitats que es duen a 
terme a Mataró (on es va establir l’any 1922 i on va desenvolupar, principalment, 
la seva tasca professional i sindical), i que estan organitzades per l’Ajuntament i la 
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Plataforma Ciutadana. En aquest sentit, el Memorial Democràtic, d’acord amb la 
DGRIP, realitza tasques de difusió dels diferents actes que es duen a terme mitjan-
çant les seves xarxes socials.

Paral·lelament la SGMPDH fa difusió, i té previsió de continuar fent-ho, dels ac-
tes més rellevants mitjançant el web dels 80 anys de la Guerra Civil. Entre d’altres, 
la SGMPDH i les xarxes del Memorial Democràtic han fet difusió del concert Sac-
co e Vanzetti del dia 4 de maig; del cicle de cinema Cinema, Anarquisme i Rebel·lia 
dut a terme entre el 5 de maig i el 2 de juny; i de les conferències i debats dels dies 
11 de maig (El moviment Cooperativista a Mataró i Joan Peiró), 13 de maig (Sin-
dicalisme i cooperativisme), i 20 de juny (Joan Peiró anarcosindicalista: trajectòria 
i pensament).

A més, el Consorci del Museu Memorial de l’Exili, entitat instrumental de la 
DGRIP, està gestionant la realització d’una conferència de caràcter històric que tin-
drà lloc durant la tardor d’aquest 2017.

Fins a moment actual, són aquestes les actuacions dutes a terme, i tot i que no 
es té previst cap altra activitat concreta, no es descarta la possibilitat de fer alguna 
altra actuació o de participar en actes institucionals en homenatge a la vida de Joan 
Peiró.

Barcelona, 4 de setembre de 2017
Raül Romeva i Rueda, conseller d’Afers Exteriors, Relacions Institucionals i 

Transparència

Control del compliment de la Resolució 559/XI, sobre la inclusió de la 
clàusula d’equilibri de gènere en les convocatòries d’ajuts de suport 
als grups de recerca
290-00523/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68852 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.09.2017

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 559/XI, sobre la 
inclusió de la clàusula d’equilibri de gènere en les convocatòries d’ajuts de suport als 
grups de recerca (tram. 290-00523/11), us informo del següent:

La convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca 
(SGR 2017-2019) suposa la culminació d’un procés de discussió i consens entre la 
comunitat científica i acadèmica del país partint de la base dels resultats de la convo-
catòria anterior. Aquesta convocatòria assumeix l’esperit de la Resolució 559/XI, in-
troduint com a novetat un apartat d’«Organització del grup» on caben les conside-
racions de relleu generacional i de participació de les dones en el grup de recerca.

Concretament, pel que fa a les qüestions de gènere, l’SGR 2017 introdueix un 
criteri de valoració relacionat amb la Recerca i Innovació Responsable (RRI) a 
l’apartat 19.2.c:

Inclusió de la perspectiva RRI en la concepció, l’inici i el desenvolupament de 
l’activitat de recerca (gènere, participació ciutadana, accés obert, ètica, educació 
científica i governança) i la transferència dels resultats de la recerca del grup.

Aquest criteri segueix les recomanacions europees pel que fa a la promoció de 
la Recerca i Innovació Responsable, dins de la qual s’inclou la perspectiva de gè-
nere.
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L’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) avaluarà l’im-
pacte d’aquesta mesura en la convocatòria d’enguany respecte a l’edat dels investi-
gadors, el rol dels joves investigadors dins els grups i la presència i participació de 
les dones en els grups de recerca. Aquesta informació serà valuosa per continuar 
desenvolupant polítiques en aquest sentit.

Barcelona, 4 de setembre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 560/XI, sobre els estudiants 
universitaris amb malaltia inflamatòria intestinal
290-00524/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68853 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.09.2017

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 560/XI, sobre els 
estudiants universitaris amb malaltia inflamatòria intestinal (tram. 290-00524/11), 
us informo del següent:

En relació amb el compliment del punt a) de la Resolució, des del Consell Interu-
niversitari de Catalunya s’ha pogut constatar que les universitats del sistema català 
disposen de mecanismes propis per adaptar els seus processos a les persones que 
pateixen una malaltia Inflamatòria intestinal (MII) així com a totes aquelles perso-
nes que pateixen qualsevol altra malaltia crònica.

El Consell Interuniversitari de Catalunya ha estudiat aquests mecanismes i, 
tot i que no són mimètics, en virtut de l’autonomia universitària establerta a la 
Llei172003, de 19 de febrer, d’universitats de Catalunya, bàsicament en els seus ar-
ticles 4a) i 32.2 sí que garanteixen que s’està donant una resposta adequada a aquells 
estudiants que, per raons de salut, necessiten una adaptació dels seus estudis.

Us facilitem, tot seguit, l’actuació de cadascuna de les universitats catalanes en 
aquest àmbit:

Universitat de Barcelona (UB)
Projecte Studia: programa de suport acadèmic a universitaris amb malalties de 

llarga durada que han de fer llargues estades hospitalàries. L’objectiu és ajudar a 
prosseguir els seus estudis que, per circumstàncies clíniques, han d’interrompre la 
seva vida acadèmica, i ho fa mitjançant diferents tipus d’activitats i ajuts acadèmics 
i de suport intel·lectual.

Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
La normativa de matrícula contempla la possibilitat que l’estudiant demani l’anul-

lació de la matrícula (total o parcial) fora del termini establert i amb dret al retorn de 
l’import de la matrícula en casos justificats de malaltia greu o accident.

La normativa de permanència preveu una flexibilització en cas que l’estudiant 
pateixi una malaltia greu, accident o altra situació excepcional justificada que li im-
pedeixi desenvolupar la seva activitat formativa.

El Pla d’Acció Tutorial, que té la finalitat de proporcionar a l’estudiant un acom-
panyament integral de qualitat abans, durant i després de la seva estada a la uni-
versitat, té el servei de tutoria acadèmica que posa especial atenció en l’adaptació i 
integració, l’assessorament en el procés de matrícula, la millora i optimització del 
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rendiment acadèmic, el seguiment acadèmic, les situacions acadèmiques i personals 
concretes o la superació de dificultats específiques.

La UAB compta amb serveis que poden assumir una atenció de caire més espe-
cialitzat: Servei d’Assistència de Salut, Fundació Autònoma Solidària i Unitat d’As-
sessorament Psicopedagògic.

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
La normativa acadèmica i la normativa econòmica contemplen previsions espe-

cífiques per als casos de malaltia de l’estudiant.
La UPC disposa d’un protocol d’inclusió general per atendre tots els casos d’es-

tudiants amb discapacitat i/o trastorn i/o accidents temporals o definitius. Després 
es cerquen solucions a cada cas concret actuant de forma coordinada amb tots els 
agents de la universitat implicats.

Universitat Pompeu Fabra (UPF)
Cada facultat fa un tracte individualitzat a l’estudiant per tal que es puguin pre-

sentar als exàmens.

Universitat Ramon Llull (URL)
Cadascun dels centres federats té la seva normativa acadèmica pròpia, reglament 

de règim intern.
En tots els casos es garanteix una adequació de dates d’exàmens sense perjudicis 

econòmics per a l’alumnat en cas de malaltia i amb la corresponent justificació mè-
dica. En alguns casos també es fa una referència específica a les malalties cròniques, 
però sense una especificació més concreta. Tots aquells casos que comporten una 
major excepcionalitat són tinguts en consideració i analitzats pels consells de facul-
tat/secretaries acadèmiques, d’acord amb l’organització de cada centre.

Universitat de Lleida (UDL)
Es tracta cada cas individualment

Universitat de Girona (UDG)
La UdG ha tractat sempre els casos de malalties dels seus estudiants com a casos 

prioritaris, de forma que ha resolt favorablement aquelles sol·licituds que els estu-
diants han presentat.

En les Normes de matrícula en estudis de grau, màsters universitaris i progra-
mes de doctorat per al curs 2016-2017, aprovades pel Consell de Govern, es va in-
troduir un apartat d’aspectes comuns per a graus, màster i doctorat, que deia, lite-
ralment:

La Universitat adaptarà aquesta normativa a les necessitats dels estudiants amb 
discapacitat, mitjançant la valoració del cas concret i l’adopció de les mesures es-
pecífiques adequades. Així mateix, també es promourà la flexibilitat d’aquesta nor-
mativa per atendre els casos d’estudiants que es trobin en una situació excepcional 
degudament justificada (problemes de salut, altes capacitats, etc.), per tal d’assegu-
rar un bon desenvolupament de la seva activitat formativa.

Universitat Rovira i Virgili (URV)
Disposa d’una instrucció d’adaptació per estudiants amb discapacitat i les malal-

ties cròniques que impliquin una situació invalidant prolongada es poden incloure 
en aquest protocol que permet que els estudiants afectats demanin una adaptació 
curricular (en infraestructures, docència, l’avaluació etc...) que els permeti fer el se-
guiment dels estudis d’una forma adaptada a la seva situació.

Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
La normativa acadèmica i la normativa econòmica contemplen previsions espe-

cífiques per als casos de malaltia de l’estudiant.
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Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVIC CC)
El Servei d’Orientació i Acció Tutorial preveu mesures de suport a l’aprenentatge.
El Servei d’Assessorament a Estudiants amb Discapacitat (SAED) és un servei 

que analitza les necessitats i elabora amb l’estudiant un pla individualitzat i es co-
ordina el seguiment amb la coordinació de la titulació i el professorat. El SAED té 
un protocol per a l’adaptació curricular dels estudiants amb condicions personals de 
discapacitat que també és aplicable als estudiants amb altres necessitats específi-
ques, com les malalties digestives o cròniques.

La normativa acadèmica contempla mesures com la devolució total o parcial per 
malaltia greu de l’estudiant.

Universitat Internacional de Catalunya (UIC)
El seguiment personalitzat quotidià dels estudiants per part dels professors i tu-

tors assignats a cada estudiant permet fer un seguiment individualitzat que, segons 
sigui cada cas particular, permet adequadament examinar-se i/o presentar els seus 
respectius treballs.

Actualment s’està treballant en l’aprovació d’una normativa concreta sobre la si-
tuació d’aquests estudiants.

Universitat Abat Oliba (UAO CEU)
La normativa acadèmica preveu convocatòries extraordinàries i modalitats espe-

cials d’avaluació continua.
Té un protocol d’actuació per tutors, en el cas d’alumnes amb faltes d’assistència 

(que superin el 20% permès), provocades per malalties i/o trastorns.

Tal i com queda reflectit a les informacions que ha aportat cada universitat, ca-
dascuna d’elles disposa o bé d’un protocol d’actuació que inclou programes de su-
port acadèmic, instruccions o serveis dedicat a aquesta qüestió, o bé tracten cada cas 
de manera individualitzada atenent a la seva casuística i sempre amb la justificació 
mèdica pertinent.

En relació amb l’apartat b) de la Resolució, de la informació proporcionada per 
les universitats catalanes es fa palès que totes tenen mecanismes perquè, amb la 
certificació prèvia pertinent de l’autoritat sanitària, els estudiants amb brot greu de 
malaltia inflamatòria intestinal i d’altres malalties cròniques tinguin garantit un ca-
lendari adequat de proves acadèmiques.

Finalment, i en relació amb el punt c) de la Resolució, els canvis de dates de pro-
ves i exàmens per als estudiants universitaris amb malaltia inflamatòria intestinal i 
d’altres malalties cròniques degudament justificades no tenen efectes econòmics que 
perjudiquin l’estudiant.

Barcelona, 4 de setembre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement

Control del compliment de la Resolució 563/XI, relativa a l’Informe de 
fiscalització 19/2016, sobre les eleccions al Parlament de Catalunya 
del 2015
290-00527/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68634 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.09.2017

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 563/XI, sobre les 
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eleccions al Parlament de Catalunya del 2015 (tram. 290-00527/11), us trameto, en 
document annex, la informació facilitada per l’Àrea de Processos Electorals i Con-
sultes Populars.

Barcelona, 6 de setembre de 2017
Meritxell Borràs i Solé
Consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Annex
D’acord amb l’informe 19/2016, de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, re-

ferent a les eleccions al Parlament de Catalunya del 2015, aprovat per la Resolució 
563/XI del Parlament de Catalunya, la consellera de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge va emetre resolucions de data 25 d’octubre de 2016 de liqui-
dació de les subvencions concedides a les diferents formacions polítiques que van 
obtenir representació parlamentària a les eleccions del 27 de setembre de 2015. En 
el cas d’algunes candidatures, aquesta liquidació va suposar una reducció de l’im-
port inicialment atorgat, d’acord amb el contingut de l’Informe 12/2016, de 26 de 
juliol, de la sindicatura de Comptes i, per tant, l’inici del reintegrament parcial de la 
bestreta. Aquests reintegraments ja han estat realitzats, ja s’han realitzat també les 
liquidacions pendents a la resta de formacions polítiques i també s’han cancel·lat, 
en tots els casos, les garanties dipositades davant la Caixa General de Dipòsits, les 
quals per primer cop, s’han materialitzat com a retenció de part del preu derivat de 
la subvenció.

Pel que fa a les conclusions de l’Informe de fiscalització 19/2016, la Sindicatura 
les agrupa en dos grans grups: observacions, per una banda, i conclusions i reco-
manacions genèriques sobre aspectes que afecten els processos electorals, d’altra 
banda. El present informe es centra en analitzar les conclusions i recomanacions 
esmentades, apartat 3.1, punts 12 a 16 de l’informe 19/2016.

Conclusions i Recomanacions 
L’informe de la Sindicatura de Comptes assenyala una manca de regulació de les 

noves formes de finançament electoral mitjançant operacions d’endeutament com, 
per exemple, la consecució de microcrèdits realitzats a través de de plataformes di-
gitals de finançament col·lectiu.

L’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars (APECP) està d’acord amb 
la necessitat de regulació, tot i que això suposaria modificacions en la normativa 
electoral i de finançament de partits polítics que haurien de ser aprovades pel legis-
lador.

Respecte de les modificacions en la normativa electoral, es recomanen les qües-
tions següents: 

– S’haurien de definir i precisar les despeses electorals a què es refereix l’article 
130 de la Llei orgànica 5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general (LOREG).

– Atès que les comptabilitats electorals presentades per les formacions polítiques 
no són homogènies quant a la data de tancament, caldria definir aquesta data de for-
ma expressa i convindria que fos posterior als noranta dies després de les eleccions. 
D’aquesta manera es simplificaria la gestió administrativa i de control de les entitats 
implicades a tots els nivells.

Així mateix, la LOREG estableix límits de despeses en publicitat exterior i en 
publicitat en premsa i emissores de ràdio privades sense detallar-ne clarament la 
seva naturalesa. Caldria que, reglamentàriament, la normativa identifiqués de forma 
més clara els conceptes de despeses que s’han d’incloure en aquestes classificacions: 
disseny, edició, muntatge, etc.; així com la regulació de suports basats en tecnolo-
gies de la informació (pàgines web, diaris digitals i xarxes socials). L’APECP estu-
diarà la viabilitat i la manera d’impulsar o elaborar el citat reglament.
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Per altra banda, hi ha una qüestió apuntada per l’informe de la Sindicatura de 
Comptes que afecta a la despesa en concepte de mailing. S’observa que aquestes 
despeses representen un 31,1% de la despesa total i en alguns casos el cost unitari 
d’alguna formació supera el doble del cost unitari d’altres formacions. Es recomana 
estudiar la conveniència de reduir la despesa per mailing.

L’Àrea de Processos Electorals i Consultes Populars coincideix en la necessitat 
de reduir la despesa per aquest concepte i amb ocasió d’anteriors comicis electorals 
ja ha estudiat l’alternativa de la realització d’una tramesa conjunta única de propa-
ganda electoral (mailing) per part de totes les candidatures mitjançant una institució 
i unes regles que garantissin la neutralitat i la transparència. Però, per poder imple-
mentar un projecte així, s’han de conjugar una sèrie de factors que fins ara no s’han 
donat i que són: la voluntat política real de totes les formacions polítiques, l’exis-
tència d’un òrgan o institució amb la capacitat logística i la neutralitat necessàries, 
l’elaboració d’unes normes clares i estrictes (determinació de les candidatures que 
en tindrien dret, estandardització de la informació, terminis...), re-negociació dels 
preus amb la Societat Estatal de Correus i Telègrafs, modificació de la normativa 
d’àmbit estatal existent... També en aquest cas, cal destacar que aquestes propostes 
implicarien modificacions en la normativa electoral que haurien de ser aprovades 
pel legislador.

Observacions de l’informe 563/XI
Una de les formacions polítiques no ha adaptat la comptabilitat electoral presen-

tada al Pla de Comptabilitat adaptat a les Formacions Polítiques (PCFP).
Caldria per part de l’APECP insistir en el seguiment estricte del PCFP per part 

de les formacions polítiques de cara a propers processos electorals. Si escau, el le-
gislador podria plantejar-se incorporar-ho a la normativa amb les conseqüències que 
es considerin necessàries davant d’incompliments.

S’han produït diverses irregularitats relacionades amb la gestió dels pagaments a 
través dels comptes electorals i les aportacions als esmentats comptes corrents. En 
algun cas també s’ha produït el no compliment de terminis de pagament de les des-
peses electorals. Aquestes irregularitats han tingut diverses implicacions que han 
hagut de ser gestionades per l’APECP i han implicat una complicació addicional en 
les tramitacions.

Cal tenir en compte també que determinades despeses declarades per les forma-
cions polítiques s’han considerat no subvencionables i això ha implicat el reintegra-
ment parcial de subvencions per part d’algunes formacions polítiques.

Finalment, el punt 11 de les observacions de l’informe afirma que el Departa-
ment de Governació, Administracions Públiques i Habitatge no ha lliurat els imports 
en concepte de bestreta del 90% de les subvencions en el termini de 30 dies des del 
retiment de la comptabilitat electoral establert per la normativa.

Cal tenir en compte que aquest termini pot veure’s afectat pel fet que les forma-
cions polítiques hagin de formalitzar amb caràcter previ un aval o garantia econò-
mica davant la Caixa General de Dipòsits i un certificat del Parlament de Catalunya 
per acreditar els electes com a parlamentaris de les formacions polítiques. En el cas 
de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2015, val a dir que, a més, totes les 
formacions polítiques han sol·licitat substituir l’aval bancari necessari per al cobra-
ment de la bestreta del 90% per una garantia en forma de retenció de part del preu 
derivat de la subvenció, sol·licitud que ha generat un tràmit intermedi més com és 
l’autorització d’aquesta substitució mitjançant una resolució de la persona titular de 
la Direcció de Serveis.

De fet, el Departament de Governació, Administracions Públiques i Habitatge 
ha actuat amb la màxima diligència un cop les formacions han presentat la docu-
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mentació preceptiva, ordenant els pagaments des que les formacions polítiques han 
presentat la documentació preceptiva.

Montserrat Vidal Roca, cap de l’Àrea de Processos Electorals i Consultes Po-
pulars

Control del compliment de la Resolució 625/XI, relativa a l’Informe de 
fiscalització 20/2016, sobre l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, 
corresponent als exercicis 2012 i 2013
290-00587/11

INFORME RELATIU AL COMPLIMENT DE LA RESOLUCIÓ 

Reg. 68854 / Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió competent: Mesa del 

Parlament, 12.09.2017

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 625/XI, relativa a 
l’Informe de fiscalització 20/2016, sobre l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana, 
corresponent als exercicis 2012 i 2013 (tram. 290-00587/11), us informo del següent:

L’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa (ACCIÓ) és una entitat de dret 
públic sotmesa a l’ordenament jurídic privat. Tal com estableixen els seus estatuts, el 
control intern de la gestió econòmica i financera d’ACCIÓ correspon a la Interven-
ció General de la Generalitat de Catalunya i es fa pel sistema d’auditories, d’acord 
amb el que disposa el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya.

La Intervenció General és coneixedora de l’Informe de fiscalització de la Sin-
dicatura de Comptes 20/2016, sobre l’Agència de Suport a l’Empresa Catalana 
(ACCIÓ), exercicis 2012 i 2013, i de les seves recomanacions.

La Intervenció General ha inclòs ACCIÓ al pla de control corresponent a l’any 
2017 i ja ha iniciat el control financer.

D’altra banda, des d’ACCIÓ s’ha procedit a implementar les principals reco-
manacions de la Sindicatura de Comptes. Val a dir que aquestes accions han estat 
realitzades, sempre que ha estat possible, els anys 2015 i 2016, atès que els comptes 
dels anys 2012 i 2013 ja estaven tancats i, per tant, poques modificacions es podien 
acomplir.

Tenint en compte aquest fet, des d’ACCIÓ s’han implementat totes aquelles re-
comanacions que eren realitzables a posteriori al tancament dels comptes dels exer-
cicis 2012 i 2013.

En document annex us envio l’informe signat pel conseller delegat d’Acció, que 
conté les mesures adoptades per a resoldre les qüestions detectades en l’Informe de 
fiscalització.

Barcelona, 4 de setembre de 2017
Santi Vila i Vicente, conseller d’Empresa i Coneixement
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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

Informe d’avaluació i justificació del grau de compliment del Pla 
estadístic de Catalunya 2011-2016
334-00082/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT DE LA VICEPRESIDÈNCIA I 

D’ECONOMIA I HISENDA

Reg. 68429 / Coneixement i tramesa a la Comissió d’Economia i Hisenda: Mesa del 

Parlament, 12.09.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
D’acord amb el que disposa l’article 23 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla 

estadístic de Catalunya 2011-2014, prorrogada fins al 31 de desembre de 2016, avui 
derogada però amb virtualitat pel que fa a l’informe d’execució, i en concordança 
amb l’article 43 de la Llei d’estadística de Catalunya, us trameto en suport digital 
l’Informe d’avaluació i justificació del grau de compliment del Pla estadístic de Ca-
talunya 2011-2016.

Ben atentament,

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

senda

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